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Kombinert bufferkrav 37,84



 

 



 

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning 357                      -                       -                       357                      

Lønnstakere o.l. 927.039                13.660                  9.154                   949.853                

Utlandet 2.981                   58                        -                       3.039                   

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 17.453                  1.116                   192                      18.761                  

Industriproduksjon 16.393                  800                      201                      17.394                  

Bygg og anlegg 44.410                  6.168                   19.868                  70.446                  

Varehandel, hotell/restaurant 13.375                  3.646                   2.348                   19.369                  

Transport, lagring 11.976                  1.839                   3.630                   17.445                  

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 28.640                  338                      18.092                  47.070                  

Sosial og privat tjenesteyting 13.327                  1.203                   -                       14.530                  

Sentralbank 41.866                  -                       -                       41.866                  

Kredittinstitusjoner 6.294                   -                       56.211                  6.294                   

Sum 1.123.754         28.828              109.696            1.262.278         

"Hjemkommune" 736.853                   20.178                     39.677                     796.708                   

"Øvrige deler av hjemfylke" 124.898                   5.540                      12.403                     142.841                   

Resten av Norge 259.022                   3.052                      57.616                     319.690                   

Utlandet 2.981                      58                           -                          3.039                      

Gjennomsnitt 1.090.930         36.016              100.883            1.227.828         



 

 

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

Utlån og fordringer 107.380                12.767                  54.441                  232.183                716.983            -                             1.123.754 

Ubenyttede rammer 22.775                  6.053               28.828      

Garantier 103.977                5.719               109.696    

Sum 107.380            12.767              77.216              336.160            728.755         -                       1.262.278 

Offentlig forvaltning -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Lønnstakere o.l. 5.122                   4.199                   1.500                   -                       -                   -                             

Utlandet -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Industriproduksjon -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Bygg og anlegg 187                      187                      180                      180                      -                   -                             

Varehandel, hotell/restaurant -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Transport, lagring -                       -                       -                       -                       -                   -                             

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

Sosial og privat tjenesteyting -                       -                       -                       -                       -                   -                             

Sum 5.309               4.386               1.680               180                  -               -                       

"Hjemkommune" -                       -                       -                       -                       -                   -                             

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

Resten av Norge 5.309                   -                       1.680                   180                      -                   -                             

Utlandet -                       -                       -                       -                       -                   -                             

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.



 

 

 

Utlån Garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån

Individuelle nedskrivninger 01.01. 1.940                      0

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er -740                        0

foretatt individuell nedskrivning 0

Økte individuelle nedskrivninger i perioden 300                         

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 180                         0

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -                          0

Individuelle nedskrivninger 31.12. 1.680                      -                          

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. 4.800                      0

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån -                          0

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 4.800                      -                          

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

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån -260                        -                          

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier -                          -                          

Periodens endring i gruppeavsetninger -                          -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuelle nedskrivninger 740                         -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er

foretatt individuelle nedskrivninger 327                         -                          

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -74                          -                          

Periodens tapskostnader 733                         -                          

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 41.868                     41.868                     

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 357                         357                         

Offentlige foretak -                          -                          

Multilaterale utviklingsbanker -                          -                          

Internasjonale organisasjoner -                          -                          

Institusjoner 5.589                      5.589                      

Foretak 115.696                   110.210                   

Massemarkedsengasjementer -                          -                          

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 1.015.900                1.015.900                92 %

Forfalte engasjementer 3.631                      3.631                      

Høyrisiko-engasjementer -                          -                          

Obligasjoner med fortrinnsrett 76.226                     76.226                     

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating -                          -                          

Andeler i verdipapirfond -                          -                          

Egenkapitalposisjoner  38.234                     38.234                     17.890                     

Øvrige engasjementer 91.232                     89.296                     

Sum 1.388.733         1.381.311         17.890              -                  



 

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 1.902                      1.902                      417                         -                          -                      -                                

- børsnoterte aksjer -                          -                          -                          -                          -                      -                                

- andre aksjer og andeler 1.902                      1.902                      417                         -                          -                      -                                

Aksjer og andeler - strategisk formål 30.522                     41.319                     1.520                      

- børsnoterte aksjer 2.715                      3.920                      -                          

- andre aksjer og andeler 27.807                     37.399                     1.520                      

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente 1.771                      

Utlån til kunder med rentebinding 267                         

Rentebærende verdipapirer 167                         

Øvrige rentebærende eiendeler -                          

Gjeld

Innskudd med rentebinding -40                          

Andre innskudd -1.562                     

Verdipapirgjeld -                          

Øvrig rentebærende gjeld -135                        

Utenom balansen

Renterisiko i derivater -                          

Sum renterisiko 468                  



 

 

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.  

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 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). 
 



 










