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Dette dokumentet gir en presentasjon av risiko- og kapitalsituasjon i

. Dokumentet skal

dekke de spesifikke krav om offentliggjøring av finansiell informasjon i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar
III) som pålegges banken i nytt kapitaldekningsregelverk (Basel II).

Kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer:
Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital
De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene for henholdsvis kredittrisiko,
markedsrisiko og operasjonell risiko er vist i figuren nedenfor

Kredittrisiko

Standard

Markedsrisiko

Standard

Operasjonell risiko

Basis

Bruk av standardmetoden ved beregning av kredittrisiko betyr at banken benytter standardiserte,
myndighetsbestemte risikovekter ved beregning av kapitalkravet. Bruk av basismetoden på operasjonell risiko
innebærer at kapitalkravet beregnes i forhold til inntekt siste tre år.

Banken har ikke handelsportefølje

og beregning av markedsrisiko under pilar I er derfor ikke aktuelt.

Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging
Banken skal ha en prosess for å vurdere samlet kapitalbehov i forhold til risikoprofil samt en strategi for å
vedlikeholde sitt kapitalnivå. Tilsynsmyndighetene skal overvåke og evaluere bankens interne vurdering av
kapitalbehov og tilhørende strategi. Tilsynet skal sette i verk passende tiltak dersom de ikke anser
prosessen for å være tilfredsstillende. Skagerrak Sparebank har fått et pilar II krav på 3.5 % av
beregningsgrunnlaget.
Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon
Formålet med Pilar III er å supplere minimumskravene i Pilar I og den tilsynsmessige oppfølgingen i Pilar II.
Pilar III skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig
for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere bankens risikoprofil og kapitalisering samt
styring og kontroll.
Informasjonen skal offentliggjøres og oppdateres minimum årlig. For øvrig er banken pålagt å offentliggjøre
informasjon som anses egnet til å påvirke beslutningen til brukere av informasjonen i forbindelse med
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økonomiske forhold, senest 30 dager etter at banken er eller burde vært klar over forholdet. Informasjonen
skal offentliggjøres på Internett, og skal være tilgjengelig i minst fem år fra tidspunkt for offentliggjøring.

Banken inngår ikke i rapporteringspliktig konsern slik at all rapportering er på banknivå.
Alle tall i dokumentet er per 31. desember 2018 med mindre annet fremgår av teksten.

Tabellene gir en oversikt over datterselskaper, eller tilknyttede selskaper hvor investeringen er fratrukket i
ansvarlig kapital:
Selskaper hvor investeringen er fratrukket i ansvarlig kapital

Stokkevannsveien 19 AS

1000

1010

100 %

100 %

Bamble

Grenland Eiendomsmegling AS 204

209

51 %

51 %

Bamble

Ruber Eiendom AS

400

400

100 %

100 %

Bamble

Telemarksmegleren AS

138

138

46 %

46 %

Kragerø

Investmar AS

5450

6450

100 %

100 %

Kragerø

Skien Eiendomsmegling

600

1400

100 %

100 %

Skien

Agder Meglerinvest

5000

8500

100 %

100 %

Kragerø

Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen ikke
er fratrukket i ansvarlig kapital.

Holtartun AS
Nissedal Utvikling AS
Bjørkeløkka AS
Vestmar Production AS

1.500

1.500

100 %

100 %

Bamble

30

30

100 %

100 %

Bamble

800

800

100 %

100 %

Bamble

30

17.556

100 %

100 %

Kragerø

Vestmar Production AS er fisjonert i 2019 og driftsdelen solgt til ny eier.
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Bankens kapital består, som det fremgår av tabellen under, av alle kapitalklasser
-

Sparebankens fond

-

Egenkapitalbevis. EK-bevisene ga en avkastning på kr. 2,44 per bevis i 2017, hvorav kr. 2,40 foreslås
utbetalt som direkteutbytte.

-

Fondsobligasjonslån. Bankens 2 fondsobligasjonslån på samlet MNOK 90 er innenfor nye regler.
Lånene er evigvarende, men med call-opsjon etter 5 år.

-

Ansvarlig lån. 2 lån på samlet MNOK 100.

Tabellen nedenfor viser beregningsgrunnlag for kredittrisiko fordelt på de enkelte engasjementskategoriene
slik disse er definert i kapitalkravsforskriften. I tillegg vises kapitalkrav (8 %) for motpartsrisiko og
operasjonell risiko og samlet beregningsgrunnlag
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Spesifikasjon av ansvarlig kapital (tall i tusen NOK), minimumskrav til ansvarlig kapital (beløp i tusen kroner) og beregningsgrunnlag

Sparebankens fond
Gavefond
Egenkapitalbevis
Utbyttefond/Overkursfond

857.069
2.909
112.217
6.821

Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse
Fradrag for immaterielle eiendeler
Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

0
-197.050

Fondsobligasjoner innenfor 15 % av kjernekapital

0

Fondsobligasjoner innenfor 35 % av kjernekapital

90.000

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Ansvarlig lånekapital

0

100.000

Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser

0

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

0

Stater og sentralbanker
Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner)

0
924

Offentlige foretak

0

Multilaterale utviklingsbanker

0

Internasjonale organisasjoner
Institusjoner
Foretak
Massemarkedsengasjementer
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom
Forfalte engasjementer
Høyrisiko-engasjementer
Obligasjoner med fortrinnsrett
Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating
Andeler i verdipapirfond

11.549

0
3.657

45.712

43.677

545.963

6.644

83.048

264.825

3.310.312

3.334

41.669

0

0

4.020

50.251

0
2.585

32.312

Egenkapitalposisjoner

14.972

187.151

Øvrige engasjementer

20.085

251.059

24.961

312.010

CVA-tillegg
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko
Beregningsgrunnlag for motpartsrisiko
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Kapitalkravet er beregnet som lovkravet på 8 % av beregningsgrunnlaget. I tillegg kommer bufferkrav og
bankens Pilar II krav.
Banken har fått fastsatt et pilar II krav i Finanstilsynets SREP vurdering på 3,5 %. Dette gjelder fra 1.1.2018.

Fra 01.01.2018 skal alle banker rapportere kapitaldekning konsolidert med eierandel i samarbeidsgrupper.
Banken har en eierandel på 2,67 % i Eika Gruppen AS og på 3,54 % i Eika Boligkreditt AS.
Ren k jernek apital

966.628

Kjernek apital

1.084.283

Ans varlig k apital

1.211.226

Beregnings grunnlag

6.192.362

Kapitaldekning i %

19,56 %

Kjernekapitaldekning

17,51 %

Ren kjernekapitaldekning i %

15,61 %

Uvektet kjernekapitalandel i %

7,80 %

Banken har per 31.12.2018 et kombinert kapitalbufferkrav på MNOK 365,3
Krav til ren
kjernekapital pr
31.12.2018 i mill kr

Buffertype
Bevaringsbuffer

2,50 %

121,8

Systemrisikobuffer

3,00 %

146,1

Motsyklisk buffer

2,00 %

97,4

Kombinert bufferk rav
Lovkrav ren kjernekapital

365,3
4,50 %

Tilgjengelig ren kjernekapital ut over minimumskrav og bufferkrav
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Uvektet kjernekapitalandel regnes ut fra beregnet kjernekapital med overgangsordninger, delt på
engasjementsbeløp for balanseførte og ikke balanseførte poster i kapitaldekningsoppgaven, justert for
konverteringsfaktorer (iht i CRR artikkel 429, nr 10), og engasjementsbeløp for derivater og gjenkjøpsavtaler
som ikke er balanseført.

Uvektet kjernekapitalandel, morbank (Kapital som kvalifiserer som
kjernekapital)
Uvektet kjernekapitalandel, konsolidert

8,92 %
7,80 %

Utlån til kunder er vurdert til amortisert kost. Etableringsgebyrer som belastes kunden ved låneopptak,
inntektsføres direkte. Alle engasjementer blir fulgt opp ved månedlig gjennomgang av restanselister,
overtrekkslister og oppfølging av risikoklassifiseringssystemet.
Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager
etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt eller innskuddskonti ikke er inndekket innen 90 dager etter
at rammekreditten eller kontoen ble overtrukket. Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor
kundens økonomiske stilling innebærer sannsynlighet for tap på et senere tidspunkt. Konstaterte tap på
engasjementer er tap som regnes som endelige.
Nedskrivning på enkelte lån og grupper av lån foretas i de tilfeller det foreligger objektive bevis for verdifall.
Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring.
Nedskrivningen beregnes som differansen mellom utlånets bokførte verdi og nåverdien av estimerte
framtidige kontantstrømmer, neddiskontert med utlånets opprinnelige effektive rentesats.
Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses
vesentlige. Vesentlige og spesielt utsatte engasjementer gjennomgås kvartalsvis. Spesielt fokusert er
engasjementer kategorisert som høy risiko. Der de vurderte sikkerheter åpenbart ikke dekker engasjementet,
blir det vurdert nedskrivning ved mislighold. Slike vurderinger blir alltid foretatt når misligholdet har lengre
varighet enn 90 dager. Når det gjelder vurdering av sikkerheter på panteobjekter ved individuelle
nedskrivninger, verdsettes disse til antatt virkelig verdi på antatt tidspunkt for realisasjon eller egen
overtagelse av sikkerheter.
Individuelle nedskrivninger reduserer engasjementenes regnskapsførte verdi i balansen, og periodens
endringer i vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier.
Gruppenedskrivning omfatter bankens vurdering av grunnlaget for verdifall på grupper av utlån med
tilnærmet like risikoegenskaper. Her inngår også utlån vurdert for individuell nedskrivning, men hvor
objektive bevis for verdifall ikke er påvist. Bankens modell for beregning av gruppevis nedskrivninger er
utarbeidet av Eika Gruppen og benyttes av alle bankene tilsluttet denne. Modellen baseres på historisk
tapsnivå siste 4 år fordelt på 3 risikonivå i banken. Dette sammenholdes med bankens portefølje på de ulike
risikonivåer og gir et anslag på nivå for gruppevise avsetninger.
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Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes regnskapsførte verdi i balansen, og periodens endringer i
vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier.

Matrisen viser samlet engasjementsbeløp etter individuelle nedskrivninger fordelt på engasjementstyper,
typer av motparter og geografiske områder.
Engasjementer1 fordelt på engasjementstyper, geografiske områder og typer av motparter (beløp i tusen kroner)
Utlån og
Ubenyttede
fordringer
rammer
Garantier
Type motpart

Sum

Offentlig forvaltning
Lønnstakere o.l.

5.983.660

365.218

4.017

6.352.895

Utlandet

-

Næringssektor fordelt:
Jordbruk, skogbruk, fiske

59.388

8.093

150

67.631

Industriproduksjon

118.991

21.357

3.975

144.323

Bygg og anlegg

277.132

61.151

15.549

353.832

Varehandel, hotell/restaurant

168.870

29.667

11.616

210.153

52.143

3.933

5.488

61.564

1.239.189

89.467

10.054

1.338.710

196.599

23.242

2.400

222.241

Transport, lagring
Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester
Sosial og privat tjenesteyting
Sentralbank
Kredittinstitusjoner
Sum

Gjennoms nitt 2
Etter individuelle nedskrivninger

2

Gjennomsnitt av inngående og utgående balanse siste år

64.822
168.987

8.329.781

602.128

53.249

8.985.158

5.818.254
103.081
2.392.348
16.098

470.185
4.222
127.674
47

45.119
290
7.841
-

6.333.558
107.593
2.527.863
16.145

7.982.527

569.234

54.853

8.606.613

"Hjemkommune"
"Øvrige deler av hjemfylke"
Resten av Norge
Utlandet
1

64.822
168.987

Tabellen viser sum av engasjement med sentralbanker, kredittinstitusjoner og utlån til kunder.

Matrisen viser beløp for ulike engasjementstyper fordelt på løpetid.
Engasjementer1 fordelt på engasjementstyper og gjenstående løpetid (beløp i tusen kroner)
Engas jements typer
Utlån og fordringer

Inntil 1 måned
32.680

1-3 måneder
32.808

Ubenyttede rammer

3-12 måneder
211.544
246.551

Garantier
Sum

1-5 år
850.351

32.680

32.808

458.095

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX

Over 5 år
6.977.092

Uten løpetid
225.306

602.128

355.577
47.761

5.488

898.112

7.338.157

Sum
8.329.781
53.249

225.306

8.985.158
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Matrisen viser misligholdte utlån og individuelle nedskrivninger på utlån samt avsetninger på garantier
fordelt på typer av motparter.
Mislighold, nedskrivninger og avsetninger på garantier (beløp i tusen kroner)

Type motpart

Misligholdte Engasjementer med
engasjementer
nedskrivninger

Offentlig forvaltning

Samlede
nedskrivninger1

Resultatførte
nedskrivninger

Garantier med
avsetning2

Avsetninger på
garantier

-

-

-

-

-

-

41.038

16.841

12.247

1.827

-

-

-

-

-

-

-

-

Jordbruk, skogbruk, fiske

-

-

-

-

-

-

Industriproduksjon

-

-

-

1.021

-

-

Bygg og anlegg

350

54

773

-

-

-

2.927

1.364

1.312

140

-

-

Transport, lagring

553

400

400

-

-

-

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester

-

-

12.647

175

-

-

Sosial og privat tjenesteyting

-

-

516

-

-

-

Lønnstakere o.l.
Utlandet

Næringssektor fordelt:

Varehandel, hotell/restaurant

Sum

44.868

18.659

27.895

Endringer i neds k rivninger på individuell utlån og avs etninger på garantier s is te år
(beløp i tus en k roner)

3.163

-

Utlån

-

Garantier

Individuelle neds k rivninger på utlån
Individuelle nedskrivninger 01.01.

33.629

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

-3.477

foretatt individuell nedskrivning
Økte individuelle nedskrivninger i perioden
Nye individuelle nedskrivninger i perioden

6.139
1.500

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden

-9.896

Individuelle neds k rivninger 31.12.

27.895

Endringer i neds k rivning på grupper av utlån s is te år (beløp i tus en k roner)

Utlån

-

Garantier

N eds k rivninger på grupper av utlån
Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01.
Periodens nedskrivninger på grupper av utlån
N eds k rivninger på grupper av utlån 31.12.
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Årets neds k rivninger og gjenvinning på tidligere års neds k rivninger (beløp i tus en k roner)
Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån

Utlån

Garantier (og
ubenyttede
kreditter for IFRSbanker)

-5.734

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier

-

Periodens endring i gruppeavsetninger

4.025

Periodens endring i forventet tap (steg 1 og 2)

-

-

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er
foretatt individuelle nedskrivninger

3.523

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er
foretatt individuelle nedskrivninger

2.346

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap

-997

Periodens taps k os tnader

3.163

-

Banken har pr. rapporteringstidspunktet ingen engasjementer hvor ratingen påvirker kapitaldekningen.

Matrisen viser samlet engasjementsbeløp før og etter at det er tatt hensyn til sikkerheter samt
engasjementsbeløp som er fratrukket den ansvarlige kapitalen.

Engasjementsbeløp og bruk av sikkerheter m.v ved fastsettelsen av kapitalkrav (beløp i tusen kroner)

Engas jements k ategorier
Stater og sentralbanker
Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner)
Offentlige foretak

Engasjementsbeløp Engasjementsbeløp
Fratrukket den
før sikkerheter
etter sikkerheter ansvarlige kapitalen
140.176

140.176

59.407

60.711

Benyttede
ratingbyråer

Andel sikret med

Andel sikret med

pant1

garantier1

-

Multilaterale utviklingsbanker

31.366

Internasjonale organisasjoner

-

31.366

Institusjoner

229.234

229.452

Foretak

684.536

657.020

0,18 %

Massemarkedsengasjementer

121.998

119.732

0,03 %

7.831.698

7.829.380

47.093

36.801

502.512

502.512

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom
Forfalte engasjementer
Høyrisiko-engasjementer
Obligasjoner med fortrinnsrett
Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating

-

Andeler i verdipapirfond

211.387

211.387

Egenkapitalposisjoner

341.090

341.090

Øvrige engasjementer

267.871

266.153

10.468.368

10.425.780

Sum
1

-197.050
- 197.050

-

Her tas kun hensyn til garantier og pant som har betydning for beregning av kapitalkrav. Andel regnet av engasjementsbeløp før sikkerheter.
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Hovedtyper av pant som benyttes for kapitaldekningsformål er pant i bolig og fritidseiendom. Garantier har i
liten grad betydning for kapitaldekningen. I noen tilfeller benyttes garantier fra banker eller regionale
myndigheter. Banken benytter ikke kredittderivater.
Det tas ikke hensyn til motregningsadgang ved beregning av kapitalkrav. Verdivurdering av sikkerheter tar
utgangspunkt i 85 % av sikkerhetens markedsverdi for boligpant. Øvrige panteobjekter vil verdivurderes til 85
% av markedsverdi eller lavere.
Verdivurdering av boligeiendommer oppdateres ved vesentlige endringer i markedet, og minst hvert tredje år.
Det tas hensyn til konsentrasjonsrisiko i bankens ICAAP, likevel slik at konsentrasjonsrisiko som følge av
konsentrasjon av typer av sikkerheter ikke eksplisitt tilordnes kapitalbehov.

Tabellen viser bankens finansielle eiendeler som kan stilles som sikkerhet for lån i sentralbanken. Pr.
31.12.2018 er ingen eiendeler stillet som sikkerhet.
Pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler
Balans eført verdi av ik k e- s ik k erhets s tilte eiendeler
herav: utstedt av
andre i konsernet

Eiendeler

V irk elig verdi av ik k es ik k erhets s tilte eiendeler

herav: godkjent
som pant i
sentralbanken

herav: godkjent
som pant i
sentralbanken

Rentebærende verdipapirer

939.246

780.696

942.329

782.740

herav: Covered bonds (inkl. OMF)

501.838

501.838

502.957

502.957

54.842

542.842

54.842

54.842

376.402

224.017

378.335

224.942

herav: sikrede verdipapirer (ABS)
herav: utstedt av offentlig forvaltning
herav: utstedt av finansielle foretak
herav: utstedt av ikke-finansielle foretak

6.195

6.195

Tabellen under viser bankens mottatte sikkerheter pr. 31.12.2018.
Ik k e s ik k erhets s tilt
V irk elig verdi av mottatte s ik k erheter
herav: utstedt av
andre i konsernet

Mottatte s ik k erheter
Utlån og fordringer annet enn innskudd og utlån på anfordring
Andre mottatte sikkerheter

herav: godkjent
som pant i
sentralbanken

N ominell verdi
av mottatte
s ik k erheter

3.998
12.871.944

Samlet engasjementsbeløp hvor det beregnes kapitalkrav for motpartsrisiko utgjorde Mill NOK 0
(engasjementsbeløp før sikkerhetsstillelse og konverteringsfaktor).
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Banken har per nyttår en renteswap på MNOK 11,5 for å sikre bankens portefølje av fastrentelån. Swap’en har
ikke positiv verdi p.t.

Matrisen under viser egenkapitalposisjoner fordelt etter om de holdes for gevinstformål eller strategisk
formål. Matrisen viser også type verdipapir og bokført verdi, virkelig verdi, realisert gevinst/tap siste år og
hvor mye av dette som er medregnet i hhv kjernekapital og tilleggskapital.
Aksjer og andeler klassifiseres som omløpsportefølje eller som anleggsportefølje. Instrumentene er vurdert
etter laveste verdis prinsipp. Urealisert verdiendring i porteføljene resultatføres. Bankens plasseringer i
rentefond rapporteres som andre aksjer og andeler.

Beløp i tus en k roner
Aksjer og andeler - gevintsformål
- børsnoterte aksjer

Bokført verdi

Virkelig verdi

273.867

282.525

Realisert gevinst/
-tap i perioden

Urealisert gevinst/
-tap

528

528

-93

- andre aksjer og andeler

273.339

281.997

-3.172

Aksjer og andeler - strategisk formål

278.610

278.610

617

278.610

278.610

617

- børsnoterte aksjer
- andre aksjer og andeler

Renterisikoen oppstår som følge av at de enkelte eiendels- og gjeldspostene har ulik gjenstående
rentebindingstid. I banken er renterisikoen i hovedsak knyttet til fastrente utlån, obligasjonsporteføljen og
fastrente innlån, men øvrige utlånsprodukter og innskuddsproduktene vil ha en viss effekt pga gjeldene
varslingsfrister ved renteendringer.
Bankens styre har vedtatt rammer for den totale renterisikoen. Banken styrer renterisikoen mot det
ønskede nivå gjennom rentebindingen på plasseringer og innlån, samt ved bruk av rentederivater. Bankens
renterisiko er å anse som lav.
Renterisiko måles og rapporteres kvartalsvis til styret gjennom beregning av effekten på instrumentenes
virkelige verdi av en renteendring hvor hele rentekurven forutsettes å parallellforskyve seg med 1
prosentpoeng.
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Renterisiko i tusen
Eiendeler

kroner

Utlån til kunder med flytende rente

-12.100

Utlån til kunder med rentebinding

-1.600

Rentebærende verdipapirer

-1.400

Øvrige rentebærende eiendeler

-

Gjeld
Innskudd med rentebinding

-

Andre innskudd

9.100

Verdipapirgjeld

3.800

Øvrig rentebærende gjeld

200

Utenom balans en
Renterisiko i derivater
Sum renteris ik o
1

300
- 1.700

Renterisiko er beregnet som et anslag på verdiendring ved ett prosentpoengs økning i renten.

God risiko- og kapitalstyring er et sentralt virkemiddel i bankens verdiskapning. Styret i SKAGERRAK
SPAREBANK har en målsetting om at bankens risikoprofil for de enkelte risikoområder skal være lav til
moderat.
SKAGERRAK SPAREBANK har etablert en ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) prosess for
å vurdere bankens kapitalbehov. Prosessen skal være fremoverskuende, dette innebærer at kapitalbehovet
skal vurderes i forhold til bankens nåværende og fremtidige risikoprofil. Det er derfor et overordnet
prinsipp at banken i denne prosessen tar hensyn til dagens eksponering + planlagte strategiske endringer.
Banken foretar også en stresstest av effekten på kapitaldekningen ved et alvorlig økonomisk tilbakeslag.
Styret i banken godkjenner utforming og metodevalg for kapitalbehovsvurderinger og stresstester.
Banken har vedtatt et minimumsnivå for kapital som skal gjenspeile bankens samlede risikotoleranse.
Vurderingen er basert på beregnet kapitalbehov, offentlige krav og markedets forventninger. Det er etablert
et sett av handlingsregler, hvor det fremgår hvilke tiltak som skal iverksettes ved ulike nivåer av faktisk
kapital.

Modellen som benyttes er utarbeidet av EIKA ViS og er en restrisikomodell basert på standardmetoden,
som baserer seg på å identifisere de risikoer som ikke er dekket av minstekravet. Modellen omfatter i
tillegg nødvendige arbeidsprosesser, instrukser, beregninger og øvrige dokumenter som anses nødvendige
for å etablere en tilstrekkelig ICAAP prosess. Nødvendig utvikling og tilpasning i egen bank er gjennomført i
samarbeid med andre lokale Eika banker
Risiko- og kapitalstyringen i banken tar utgangspunkt i det definerte strategiske målbildet slik dette
fremkommer gjennom strategiplanen. Banken har etablert egne risikostrategier for hvert område, og det

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX

Side 14

Pilar III
Skagerrak Sparebank

er konkretisert styringsmål og rammer for det enkelte risikoområde. Disse strategiene revurderes minst
årlig i sammenheng med bankens øvrige planprosess.
Styringsmål og rammer nedfelt i bankens risikostrategier skal bidra til å sikre bankens lønnsomhet både på
kort og lang sikt. Hensikten er å unngå for store risikokonsentrasjoner i virksomheten. Konsentrasjoner som
ved en ugunstig utvikling kan bidra til å true bankens lønnsomhet og soliditet.

Ansvaret for og gjennomføring av bankens risikostyring og kontroll er delt mellom bankens styre, ledelse og
operative enhet.
Styret

Har ansvar for å påse at banken har en ansvarlig kapital som er tilstrekkelig ut fra ønsket risiko
(risikotoleranse) og bankens virksomhet, samt sørge for at banken er tilstrekkelig kapitalisert ut fra
regulatoriske krav. Styret fastsetter de overordnede målsettingene relatert til risikoprofil og avkastning.
Styret fastsetter videre de overordnede rammer, fullmakter og retningslinjer for risikostyringen i banken,
samt etiske regler som skal bidra til en høy etisk standard.

Adm Banksjef
Har ansvaret for den overordnede risikostyringen, herunder ansvarlig for at det implementeres effektive
risikostyringssystemer i banken, og at risikoeksponeringen overvåkes. Banksjef er videre ansvarlig for
delegering av fullmakter og rapportering til styret.
Risk Manager
Banken har etablert en Risk Manager funksjon som er ansvarlig for overvåking og rapportering av risiko til
styret periodisk. Rollen er uavhengig av bankens administrasjon og kan rapportere direkte til styret ved
behov.
Compliance skal identifisere og vurdere overholdelse av lover og forskrifter. Funksjonen skal utarbeide
rapporter til ledelsen og styret.
Alle ledere
Har ansvar for å styre risiko og sikre god intern kontroll innenfor eget område i tråd med bankens vedtatte
risikoprofil. For å sikre god økonomisk og administrativ styring, skal den enkelte leder ha nødvendig
kunnskap om vesentlige risikoforhold innenfor eget område.
Internrevisor
Banken har etablert samarbeid med RSM AS om intern revisjon fra 2019. Bankens interne revisor
etterprøver om rutiner og retningslinjer etterleves, samt vurderer om bankens modellverk knyttet til risikoog kapitalstyring gir et riktig uttrykk for bankens samlede risiko- og kapitalsituasjon. Internrevisor
utarbeider årlig en uavhengig bekreftelse av bankens intern kontroll som også inneholder vurdering av
bankens kapitalanalyse (ICAAP).
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Banken eksponeres for ulike typer risiko. De viktigste er:
Kredittrisiko
Likviditetsrisiko

Markedsrisiko
Operasjonell risiko
Forretningsrisiko
Omdømmerisiko
Strategisk risiko

Er risikoen for tap som følger av kunders eller andre motparters evne og
vilje til å oppfylle sine forpliktelser
Er risikoen for ikke å være i stand til å innfri forpliktelser eller ikke evne å
finansiere eiendeler, herunder ønsket vekst, uten vesentlige økte
kostnader.
Er risikoen for tap som følge av endringer i observerbare markedskurser
som renter, verdipapirkurser og valutakurser
Er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne
prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser.
Er risikoen knyttet til uventede inntekts- og kostnadssvingninger. Risikoen
kan være knyttet til konjunktursvingninger eller endret kundeadferd.
Er risikoen for svikt i inntjening og tilgang på funding på grunn av sviktende
omdømme hos kunder, motparter og/eller myndigheter.
Er risikoen for tap som følge av feilslåtte strategiske satsninger

Kredittrisiko.
Banken har etablert rammer basert på vedtatt risikotoleranse og overordnet strategi for kredittområdet.
Bankens policy for kredittrisiko beskriver krav, rammer og organisering på kredittområdet. Risikoen styres i
tillegg gjennom rutiner og retningslinjer. Banken har etablert en fullmakts struktur ved innvilgelse av lån og
kreditter, og har for større kredittsaker etablert en kredittkomité bestående av bl.a adm banksjef, kredittsjef,
banksjef BM.
Lån og kreditter gis bare til personer og selskap som har evne og vilje til å betjene sin gjeld med løpende
inntekter / inntjening fra sin virksomhet. Banken beregner kundens evne til å betjene gjelden
(likviditetsoverskudd) med utgangspunkt i inntekter, utgifter, samt renter og avdrag. Kundens evne til å tåle
likviditetssvingninger på kort og lang sikt skal også tillegges vekt.
Alle lån og kreditter etableres som hovedregel med første prioritet i betryggende sikkerhet. Banken har
retningslinjer som definerer hvilke verdier av de ulike sikkerhetstyper banken legger til grunn for å vurdere
sikkerhetsdekningen av et engasjement.
Likviditetsrisiko
Bankens policy for likviditetsrisiko fastsetter krav og rammer for styring av bankens likviditetsrisiko. Med
likviditetsrisiko forstås risikoen for at banken ikke klarer å innfri sine gjeldsforpliktelser. Likviditetsrisiko er
også risikoen for at banken ikke kan refinansiere sin gjeld og/eller finansiere sin aktivitet uten at det oppstår
vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på likvide eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra
dyr finansiering.
Bankens likviditetsrisiko skal være lav. Dette innebærer at banken skal være forsvarlig og langsiktig
finansiert, i hovedsak med innskudd, og banken skal ha en likviditetsbuffer som sikrer tilgang på finansiering
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i krisesituasjoner. Likviditetsbuffer er en betegnelse på de ulike likviditetsreserver som banken har. Det er
definert størrelse på likviditetsbufferen som følges opp i hver rapportering av likviditetsprognoser.
LCR er myndighetenes mål for størrelse og kvalitet på likviditetsreservene. Banken skal til enhver tid ha en
LCR som tilfredsstiller kravet fra myndighetene.
Markedsrisiko
Bankens policy for markedsrisiko fastsetter rammer for tillatte instrumenter, samt rammer for renterisiko og
valutarisiko. Rammene er basert på vedtatt risikotoleranse og overordnet strategi for området. Risikoen styres
i tillegg gjennom etablerte rutiner og retningslinjer.
Bankens markedsrisiko skal være moderat.
Bankens verdipapirportefølje skal først og fremst sikre at banken har en tilfredsstillende likviditetsbeholdning
av lett omsettelige verdipapirer (LCR-kvalitet). Beholdningen skal også sikre at banken har tilgang på likviditet
i en normalsituasjon og i en krisesituasjon. Banken ønsker i noen grad å ta markedsrisiko for å øke
avkastningen ut over det som følger av denne likviditetsforvaltningen. Dette er gjort ved at styret har satt
rammer for omløpsaksjer og high yield og industriobligasjoner.
Operasjonell risiko.
Banken har lav operasjonell risiko. IKT-systemene, som er forretningskritisk for banken, har gjennomgått
oppdateringer og forbedringer løpende og alle systemene har vært stabile gjennom hele året.
Banken har etablert gode styringsrutiner for alle områder. Alle policydokumenter og rutiner oppdateres
minimum en gang per år.
Banken jobber daglig med å vurdere, styre og redusere operasjonell risiko. Dette gjøres blant annet gjennom:
-

Etablerte retningslinjer for vesentlige risikoer og forretningsområder

-

Rapportering av operasjonelle hendelser til styret

-

Styrerapportering av «kritiske risikoindikatorer» for operasjonell risiko (KRI)

-

Årlig internkontrollgjennomgang

-

Arbeid utført av uavhengig risikostyrings- og compliancefunksjon

Banken stimulerer de ansatte til videreutdanning. Alle ansatte i kundeposisjon har gjennomført
kompetansebyggende tiltak og banken har satt seg et høyt mål for samlet kompetanse i organisasjonen.
Kompetansetiltakene vedlikeholdes gjennom resertifiseringsordninger levert av Eika skolen.
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