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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  
 

 

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  

 



 
All rapportering er på banknivå da det kun er marginale forskjeller mellom morbank og konserntall.  
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Fra 01.01.2018 skal alle banker rapportere kapitaldekning konsolidert med eierandel i samarbeidsgrupper. 

Banken har en eierandel på 2,9 % i Eika Gruppen AS og på 3,8 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital 1.099.234                   

Kjernekapital 1.215.261                   

Ansvarlig kapital 1.357.444                   

Beregningsgrunnlag 6.706.738                   

Kapitaldekning i % 20,24 %

Kjernekapitaldekning 18,12 %

Ren kjernekapitaldekning i % 16,39 %

Uvektet kjernekapitalandel i %

Bevaringsbuffer (2,50 %) 2,50 % 131.296                          

Motsyklisk buffer (2,50 %) 2,50 % 131.296                          

Systemrisikobuffer (3,00 %) 3,00 % 157.555                          

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 420.146                   

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 4,50 % 236.332                          

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 228.376                          



 

 



 



Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning 223 223

Lønnstakere o.l. 6.560.028 390.875 3.336 6.954.239

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 66.282 7.077 250 73.609

Industriproduksjon 125.796 18.021 3.175 146.992

Bygg og anlegg 342.331 55.041 16.893 414.265

Varehandel, hotell/restaurant 158.382 33.646 10.167 202.195

Transport, lagring 50.358 3.997 6.270 60.625

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 1.309.387 38.395 10.233 1.358.015

Sosial og privat tjenesteyting 204.380 18.180 2.995 225.555

-

Sentralbank 77.265 77.265

Kredittinstitusjoner 101.668 101.668

Sum 8.995.877 565.232 53.319 9.614.428 

"Hjemkommune" 6.095.326 433.887 45.251 6.574.464

"Øvrige deler av hjemfylke" 114.094 2.632 - 116.726

Resten av Norge 2.777.602 128.713 8.068 2.914.383

Utlandet 8.855 - 8.855

Gjennomsnitt 8.662.829 583.680 53.284 9.299.793 

Engasjementstyper Inntil 1 måned 1-3 måneder 3-12 måneder 1-5 år Over 5 år Uten løpetid Sum

Utlån og fordringer 24.943 52.785 300.610 1.349.212 7.089.618 (46.977) 8.770.191 

Ubenyttede rammer 565.232 - 565.232 

Garantier 53.319 - 53.319 

Sum 24.943 52.785 865.842 1.402.531 7.089.618 (46.977) 9.388.742 



 

Type motpart

Misligholdte

engasjementer

Engasjementer med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger Garantier med 

avsetning

Avsetninger på 

garantier

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 57.238                     8.524                      13.751                  1.257                   

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske -                          

Industriproduksjon -                          

Bygg og anlegg 61                           54                        (832)                     

Varehandel, hotell/restaurant 2.037                       1.666                   334                      

Transport, lagring 150                          150                      

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 34.404                     20.558                    14.016                  4.215                   

Sosial og privat tjenesteyting 144                          927                      

Sum 94.034                29.082                29.637              5.901               -                  -                       

Utlån Garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån

Individuelle nedskrivninger 01.01. 27.895                     

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuell nedskrivning 117                         

Økte individuelle nedskrivninger i perioden 1.168                      

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 1.384                      

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -927                        

Individuelle nedskrivninger 31.12. 29.637                     -                          

Endringer i nedskrivninger på individuell utlån og avsetninger på garantier siste år 

(beløp i tusen kroner)

Endringer i nedskrivning på grupper av utlån siste år (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier

Nedskrivninger på grupper av utlån

Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01. 14.689                     

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån 2.650                      

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 17.339                     -                          

Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger (beløp i tusen kroner) Utlån

Garantier (og 

ubenyttede 

kreditter for IFRS-

banker)

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån 1.742                      

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier -                          

Periodens endring i gruppeavsetninger 2.650                      

Periodens endring i forventet tap (steg 1 og 2) -                          -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuelle nedskrivninger 4.908                      

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er

foretatt individuelle nedskrivninger 247                         

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -999                        

Periodens tapskostnader 8.548                      -                          



 

 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant

Andel sikret med 

garantier

Stater og sentralbanker 286.488                      286.488                      

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 81.212                        82.425                       

Offentlige foretak

Multilaterale utviklingsbanker 85.154                        85.154                       

Internasjonale organisasjoner

Institusjoner 126.728                      126.917                      

Foretak 658.835                      628.354                      0,17 %

Massemarkedsengasjementer 460.361                      456.249                      

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 8.276.796                    8.274.727                   

Forfalte engasjementer 94.964                        83.225                       

Høyrisiko-engasjementer

Obligasjoner med fortrinnsrett 543.873                      543.873                      

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating

Andeler i verdipapirfond 217.919                      217.919                      

Egenkapitalposisjoner  386.453                      386.453                      235.975                   

Øvrige engasjementer 140.048                      140.048                      

Sum 11.358.831          11.311.832         235.975            -                  



 

 

 

Eiendeler

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 1.166.861                    1.011.644                1.168.647 1.013.348

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 543.872                      543.872                   545.437 545.360

herav: sikrede verdipapirer (ABS)

herav: utstedt av offentlig forvaltning 200.869                      170.878                   2.001.009 171.018

herav: utstedt av finansielle foretak 420.859                      296.894                   420.942 296.971

herav: utstedt av ikke-finansielle foretak 1.260                          1.260

Balanseført verdi av ikke-sikkerhetsstilte eiendeler
Virkelig verdi av ikke-

sikkerhetsstilte eiendeler

Beløp i tusen kroner Bokført verdi Virkelig verdi

Realisert gevinst/

-tap i perioden

Urealisert gevinst/

-tap 

Herav medregnet i 

kjernekapital

Herav medregnet

i tilleggskapital

Aksjer og andeler - gevintsformål 286.998                      303.705                      

- børsnoterte aksjer 252                             252                            

- andre aksjer og andeler 286.746                      303.453                      1.360                      6.013                      

Aksjer og andeler - strategisk formål 287.706                      287.706                      

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 287.706                      287.706                      



 

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. 

 

 

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 intern prosess, ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process) for å vurdere bankens kapitalbehov. Prosessen skal være framoverskuende, dette innebærer at 
kapitalbehovet skal vurderes i forhold til bankens nåværende og fremtidige risikoprofil. Det er derfor et 

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente -13.100                       

Utlån til kunder med rentebinding -1.900                         

Rentebærende verdipapirer -1.800                         

Øvrige rentebærende eiendeler

Gjeld

Innskudd med rentebinding -                             

Andre innskudd 9.800                          

Verdipapirgjeld 4.200                          

Øvrig rentebærende gjeld 200                             

Utenom balansen

Renterisiko i derivater 300                             

Sum renterisiko -2.300                



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. 

 
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 
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. 
 

 

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 risiko- 
og 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). 

Banken eksponeres for ulike typer risiko.  De viktigste er: 

Kredittrisiko Er risikoen for tap som følger av kunders eller andre motparters evne og 
vilje til å oppfylle sine forpliktelser 

Likviditetsrisiko 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. 

Markedsrisiko Er risikoen for tap som følge av endringer i observerbare markedskurser 
som renter, verdipapirkurser og valutakurser 

Operasjonell risiko Er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne 
prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. 

Forretningsrisiko Er risikoen knyttet til uventede inntekts- og kostnadssvingninger.  Risikoen 
kan være knyttet til konjunktursvingninger eller endret kundeadferd. 

Omdømmerisiko Er risikoen for svikt i inntjening og tilgang på funding på grunn av sviktende 
omdømme hos kunder, motparter og/eller myndigheter. 

Strategisk risiko Er risikoen for tap som følge av feilslåtte strategiske satsninger 


























