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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  

 



 
Banken inngår ikke i rapporteringspliktig konsern slik at all rapportering er på banknivå.  

 

 



 

 

 

 

 

 





 

Kombinert bufferkrav   335,7 

 



 

 

 



 

 

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 5.609.775             332.504                7.732                   5.950.011             

Utlandet 10.339                  

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 60.166                  6.077                   150                      66.393                  

Industriproduksjon 107.586                14.602                  1.975                   124.163                

Bygg og anlegg 253.241                76.021                  16.045                  345.307                

Varehandel, hotell/restaurant 187.187                34.270                  12.560                  234.017                

Transport, lagring 46.981                  5.090                   5.605                   57.676                  

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 1.045.377             51.048                  9.940                   1.106.365             

Sosial og privat tjenesteyting 168.568                16.727                  2.450                   187.745                

Sentralbank 53.893                  

Kredittinstitusjoner 92.159                  

Sum 7.635.272         536.339            56.457              8.228.068         

Nedre Telemark 5.594.757                417.803                   52.221                     6.064.781         

Resten av Telemark 87.822                     1.547                      135                         89.504              

Resten av Norge 1.942.354                116.989                   4.101                      2.063.444         

Utlandet 10.339                     10.339              

Gjennomsnitt 7.226.142         500.678            76.514              7.803.333         

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

Utlån og fordringer 879.924                132.949                574.086                1.791.652             4.753.434         849.435                      8.981.480   

Ubenyttede rammer 536.339                -                   536.339      

Garantier 56.457                  -                   56.457       

Sum 879.924            132.949            1.110.425         1.848.109         4.753.434      849.435                9.574.276   



 

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 32.534                  3.708                   9.096                   4.747                   

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 1.178                   250                      

Industriproduksjon

Bygg og anlegg 160                      2.633                   1.073                   

Varehandel, hotell/restaurant 1.460                   4.462                   1.657                   795                      

Transport, lagring 418                      343                      776                      

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 7                          11.717                  12.999                  34.571                  

Sosial og privat tjenesteyting 1.269                   36.700                  7.778                   

Sum 35.848              60.741              33.629              40.113              -               -                       

Utlån Garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån

Individuelle nedskrivninger 01.01. 35.490                     

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuell nedskrivning -7.757                     

Økte individuelle nedskrivninger i perioden 455                         

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 10.884                     

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -5.443                     

Individuelle nedskrivninger 31.12. 33.629                     -                          

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. 18.170                     

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån -7.506                     

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 10.664                     -                          

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

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån 1.861                      

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier

Periodens endring i gruppeavsetninger -7.506                     

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuelle nedskrivninger 37.189                     

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er

foretatt individuelle nedskrivninger 372                         

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -1.160                     

Periodens tapskostnader 30.756                     -                          



 

 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant

Andel sikret med 

garantier

Stater og sentralbanker 78.894                     78.894                     

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 49.982                     49.982                     

Offentlige foretak

Multilaterale utviklingsbanker 53.085                     53.085                     

Internasjonale organisasjoner

Institusjoner 211.401                   211.401                   

Foretak 670.705                   638.614                   

Massemarkedsengasjementer 43.772                     40.897                     

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 7.295.591                7.293.975                91 %

Forfalte engasjementer 36.173                     27.039                     

Høyrisiko-engasjementer

Obligasjoner med fortrinnsrett 373.907                   373.907                   

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating

Andeler i verdipapirfond 290.118                   290.118                   

Egenkapitalposisjoner  306.440                   306.440                   -130.280                  

Øvrige engasjementer 291.271                   290.726                   

Sum 9.701.339         9.655.078         -130.280          -                  



 

 

 

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. 

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

- børsnoterte aksjer 200                         200                         -392                        -1.163                     

- andre aksjer og andeler 344.981                   349.014                   -17                          -1.820                     

Aksjer og andeler - strategisk formål

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 244.699                   244.699                   236                         



 

 

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. 

 
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. 
 

 

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. 



 
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. 
 
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. 
 
 
 
Revisor 
Banken har ikke intern revisjon, men har vedtatt oppstart internrevisjon fra 1.1.2019. Bankens ekstern 
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. Ekstern 
revisor 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 


