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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 

 
Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon  

 



 
All rapportering er på banknivå da det kun er marginale forskjeller mellom morbank og konserntall.  

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Bevaringsbuffer (2,50 %) 2,50 % 143.479                          

Motsyklisk buffer (2,50 %) 1,00 % 57.392                            

Systemrisikobuffer (3,00 %) 3,00 % 172.175                          

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 373.046                   

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 4,50 % 258.263                          

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 293.917                          



 

 

 



• 

• 

 

• 

• 



 

Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning -                          -                       

Lønnstakere o.l. 6.932.244                 458.106                   3.184                   7.393.534             

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 64.320                     7.002                      75                        71.397                  

Industriproduksjon 118.487                   13.127                    4.210                   135.824                

Bygg og anlegg 274.248                   29.794                    14.552                  318.594                

Varehandel, hotell/restaurant 113.861                   35.104                    10.347                  159.312                

Transport, lagring 51.896                     3.699                      5.327                   60.922                  

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 1.603.306                 31.381                    7.382                   1.642.069             

Sosial og privat tjenesteyting 197.005                   16.399                    2.345                   215.749                

-                       

Sentralbank 49.770                     49.770                  

Kredittinstitusjoner 2.224                       2.224                   

Sum 9.407.361            594.612              47.422              10.049.395       

"Hjemkommune" 6.303.120                    454.936                      41.247                     6.799.303             

"Øvrige deler av hjemfylke" 525.631                      26.750                       210                         552.591                

Resten av Norge 2.559.854                    111.377                      5.965                      2.677.196             

Utlandet 18.756                        1.549                         20.305                  

Gjennomsnitt 9.201.619            579.922              50.371              9.831.912         



 

 

 

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         

Steg 1:  12 mnd. 

tap

Steg 2:  Livstid 

tap

Steg 3:  Livstid 

tap
Tapsavsetninger pr. 01.01.2020 15336

Overføringer:

Overføringer til steg 1 395                         -3425

Overføringer til steg 2 -762                        4438

Overføringer til steg 3 -21                          -2024

Nye finansielle eiendeler utstedt eller kjøpt 638                         28

Finansielle eiendeler som er fraregnet i perioden -1.073                     -6743

(Modifisering av kontantstrømmer fra eiendeler som ikke er fraregnet)

Endringer i modell eller risikoparametre 775                         15419

Konstaterte tap

Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap

Valutaeffekter

Tapsavsetninger pr. 31.12. 5.444                      23.029                     29.947                     

Endringer i tapsavsetning på utlån siste år (beløp i tusen kroner)



 

 

Steg 1:  12 mnd. 

tap

Steg 2:  Livstid 

tap

Steg 3:  Livstid 

tap

Tapsavsetninger pr. 01.01.2020 657

Overføringer:

Overføringer til steg 1 7                             -93

Overføringer til steg 2 -87                          323

Overføringer til steg 3 -                          -1

Nye finansielle eiendeler utstedt eller kjøpt 39                           29

Finansielle eiendeler som er fraregnet i perioden -145                        -450

(Modifisering av kontantstrømmer fra eiendeler som ikke er fraregnet)

Endringer i modell eller risikoparametre -62                          47

Konstaterte tap

Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap

Valutaeffekter

Tapsavsetninger pr. 31.12. 151                         512                         -                          

Endringer i tapsavsetning på ubenyttede kreditter og garantier siste år (beløp i tusen 

kroner)



 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Stater og sentralbanker 266.573                      266.573                      

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 265.661                      266.770                      

Offentlige foretak

Multilaterale utviklingsbanker 83.750                        83.750                       

Internasjonale organisasjoner

Institusjoner 22.258                        23.413                       

Foretak 510.297                      482.511                      

Massemarkedsengasjementer 427.941                      421.887                      

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 8.792.141                    8.780.458                   

Forfalte engasjementer 112.607                      79.014                       

Høyrisiko-engasjementer 219.302                      217.825                      

Obligasjoner med fortrinnsrett 1.090.674                    1.090.674                   

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating

Andeler i verdipapirfond 178.024                      178.024                      

Egenkapitalposisjoner  509.947                      509.947                      300.658                   

Øvrige engasjementer 68.015                        68.015                       

Sum 12.547.190          12.468.861         300.658            



 

 

 

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 

Eiendeler

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 1.851.623                    1.772.125                1.851.623 1.772.125

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 1.090.675                    1.090.675                1.090.675 1.090.675

herav: sikrede verdipapirer (ABS)

herav: utstedt av offentlig forvaltning 292.213                      292.213                   292.213 292.213

herav: utstedt av finansielle foretak 466.892                      390.738                   466.892 390.738

herav: utstedt av ikke-finansielle foretak 1.843                          1.843

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 

Aksjer og andeler - gevintsformål 245.358                      245.358                      

- børsnoterte aksjer 41.146                        41.146                       

- andre aksjer og andeler 204.212                      204.212                      12                           -16.411                    

Aksjer og andeler - strategisk formål 355.492                      355.492                      

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 355.492                      355.492                      -1.218                     12.050                     



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 
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. 

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente -10.728                       

Utlån til kunder med rentebinding -1.730                         

Rentebærende verdipapirer -2.510                         

Øvrige rentebærende eiendeler -78                             

Gjeld

Innskudd med rentebinding -                             

Andre innskudd 11.648                        

Verdipapirgjeld 4.350                          

Øvrig rentebærende gjeld 225                             

Utenom balansen

Renterisiko i derivater 200                             

Sum renterisiko 1.377                  



 
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 internkontroll 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 
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