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Fra 01.01.2018 skal alle banker rapportere kapitaldekning konsolidert med eierandel i samarbeidsgrupper. 

Banken har en eierandel på 0,66 % i Eika Gruppen AS og på 0,84 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital 223.472                   

Kjernekapital 228.956                   

Ansvarlig kapital 235.866                   

Beregningsgrunnlag 1.103.684                

Kapitaldekning i % 21,37 %

Kjernekapitaldekning 20,74 %

Ren kjernekapitaldekning i % 20,25 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 8,77 %

Bevaringsbuffer (2,50 %) 19.814                            

Motsyklisk buffer (2,50 %) 19.814                            

Systemrisikobuffer (3,00 %) 23.777                            

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 63.405                     

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 35.666                            

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 84.011                            



 

 

 

 



 



 

 

Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning 8.883                   -                       -                       8.883                   

Lønnstakere o.l. 1.150.737             12.760                  1.360                   1.164.857             

Utlandet 3.661                   30                        -                       3.691                   

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 20.162                  1.476                   117                      21.755                  

Industriproduksjon 13.107                  3.429                   630                      17.166                  

Bygg og anlegg 90.112                  3.131                   18.803                  112.046                

Varehandel, hotell/restaurant 7.424                   1.177                   602                      9.203                   

Transport, lagring 14.166                  2.591                   4.340                   21.097                  

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 60.141                  600                      86                        60.827                  

Sosial og privat tjenesteyting 14.978                  1.350                   42                        16.370                  

Andre næringer 6.539                   6.709                   

Sentralbank 29.682                  -                       29.682                  

Kredittinstitusjoner 131.068                -                       131.068                

Sum 1.550.660         26.714              25.980              1.603.354         

"Hjemkommune" 871.254                   19.509                     17.613                     908.376                   

"Øvrige deler av hjemfylke" 242.146                   2.902                      3.090                      248.138                   

Resten av Norge 433.599                   4.273                      5.277                      443.149                   

Utlandet 3.661                      30                           -                          3.691                      

Gjennomsnitt 1.513.668         30.948              27.894              1.572.509         

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

Utlån og fordringer 75.942                  4.283                   41.516                  209.675                1.219.244             1.550.660         

Ubenyttede rammer -                       -                       26.714                  -                       -                       26.714              

Garantier -                       -                       -                       25.980                  -                       25.980              

Sum 75.942              4.283               68.230              235.655            1.219.244         -                       1.603.354         



Type motpart

Misligholdte

engasjementer

Engasjementer med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger Garantier med 

avsetning

Avsetninger på 

garantier

Offentlig forvaltning -                       -                       -                       -                       -                       -                             

Lønnstakere o.l. 3.084                   1.552                   300                      300                      -                       -                             

Utlandet -                       -                       -                       -                       -                       -                             

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske -                       -                       -                       -                       -                       -                             

Industriproduksjon 325                      -                       300                      300                      -                       -                             

Bygg og anlegg 311                      10.874                  1.250                   1.250                   1.000                   1.000                         

Varehandel, hotell/restaurant -                       907                      800                      800                      -                       -                             

Transport, lagring -                       -                       -                       -                       -                       -                             

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester -                       -                       -                       -                       -                       -                             

Sosial og privat tjenesteyting -                       -                       -                       -                       -                       -                             

Sum 3.720               13.333              2.650               2.650               1.000               1.000                    

"Hjemkommune" 3.720                   13.333                  2.650                   2.650                   1.000                   1.000                         

"Øvrige deler av hjemfylke" -                       -                       -                       -                       -                       -                             

Resten av Norge -                       -                       -                       -                       -                       -                             

Utlandet -                       -                       -                       -                       -                       -                             

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.



 

 

 

Utlån Garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån

Individuelle nedskrivninger 01.01. 1.100                      -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuell nedskrivning -3.400                     -                          

Økte individuelle nedskrivninger i perioden 400                         -                          

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 4.750                      1.000                      

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -200                        -                          

Individuelle nedskrivninger 31.12. 2.650                      1.000                      

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. 8.300                      -                          

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån -5.800                     -                          

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 2.500                      -                          

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

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån 1.550                      -                          

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier -                          1.000                      

Periodens endring i gruppeavsetninger -5.800                     -                          

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

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuelle nedskrivninger 3.400                      -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er

foretatt individuelle nedskrivninger 1.093                      -                          

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -125                        -                          

Periodens tapskostnader 118                         1.000                      

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

(beløp i tusen kroner)



 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant

Andel sikret med 

garantier

Stater og sentralbanker 29.683                     29.683                     

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 8.890                      8.890                      

Offentlige foretak -                          -                          

Multilaterale utviklingsbanker -                          -                          

Internasjonale organisasjoner -                          -                          

Institusjoner 70.176                     70.176                     

Foretak 103.511                   102.579                   

Massemarkedsengasjementer -                          -                          

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 1.273.498                1.273.498                

Forfalte engasjementer 3.175                      3.175                      

Høyrisiko-engasjementer -                          -                          

Obligasjoner med fortrinnsrett 58.113                     58.113                     

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating -                          -                          

Andeler i verdipapirfond -                          -                          

Egenkapitalposisjoner  22.425                     22.425                     41.166                     

Øvrige engasjementer 74.737                     73.754                     

Sum 1.644.208         1.642.293         41.166              -                  



 

 

Eiendeler

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 94.999                     66.846                     95.425 66.846

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 57.963                     57.963                     58.261 58.261

herav: sikrede verdipapirer (ABS) -                          -                          0 0

herav: utstedt av offentlig forvaltning 8.883                      8.883                      9.011 9.011

herav: utstedt av finansielle foretak 28.153                     -                          28.153 0

herav: utstedt av ikke-finansielle foretak -                          -                          0 0

Sum

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

sikkerhetsstilte eiendeler

Mottatte sikkerheter

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Utlån og fordringer annet enn innskudd og utlån på anfordring 1.971

Andre mottatte sikkerheter 2.393.467

Sum 2.395.438         

Virkelig verdi av mottatte sikkerheter
Nominell verdi 

av mottatte 

sikkerheter

Ikke sikkerhetsstilt

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

- andre aksjer og andeler

Aksjer og andeler - strategisk formål 60.591                     76.161                     10                           -                          -                          -                                

- børsnoterte aksjer 5.245                      7.260                      -                          -                          -                          -                                

- andre aksjer og andeler 55.346                     68.901                     10                           -                          -                          -                                



 

 

 

God risiko- og kapitalstyring er et sentralt virkemiddel i bankens verdiskapning. Styret i Birkenes Sparebank 
har en målsetting om at bankens risikoprofil skal være lav til moderat. 
 
Birkenes Sparebank bruker Eika Gruppens VIS modell. Modellen er en restrisikomodell basert på 
standardmetoden, som baserer seg på å identifisere de risikoer som ikke er dekket av minstekravet. 
Modellen omfatter 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 samarbeidende lokale Eika banker.  

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente 2.303                      

Utlån til kunder med rentebinding 73                           

Rentebærende verdipapirer 143                         

Øvrige rentebærende eiendeler -                          

Gjeld

Innskudd med rentebinding -                          

Andre innskudd -2.053                     

Verdipapirgjeld -84                          

Øvrig rentebærende gjeld -156                        

Utenom balansen

Renterisiko i derivater

Sum renterisiko 226                  



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 et 
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 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. 
 
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. Bankens eksternrevisor 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 
internkontroll som også inneholder vurdering av bankens kapitalanalyse (ICAAP). 



 










