




 

 

 

 

 





 

 

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

Banken har en eierandel på 0,65 % i Eika Gruppen AS og på 0,83 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital 247.575                   

Kjernekapital 252.994                   

Ansvarlig kapital 259.823                   

Beregningsgrunnlag 1.184.777                

Kapitaldekning i % 21,93 %

Kjernekapitaldekning 21,35 %

Ren kjernekapitaldekning i % 20,90 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 9,33 %

Bevaringsbuffer (2,50 %) 21.140                            

Motsyklisk buffer (1,00 %) 8.456                               

Systemrisikobuffer (3,00 %) 25.368                            

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 54.964                     

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 38.051                            

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 108.982                          
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Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning 51.447                  -                       -                       51.447                  

Lønnstakere o.l. 1.180.144             12.632                  1.274                   1.194.050             

Utlandet 13.088                  35                        -                       13.123                  

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 19.011                  1.561                   117                      20.689                  

Industriproduksjon 14.471                  6.793                   1.469                   22.733                  

Bygg og anlegg 86.671                  3.924                   12.925                  103.520                

Varehandel, hotell/restaurant 5.257                   1.121                   590                      6.968                   

Transport, lagring 19.581                  2.656                   4.027                   26.264                  

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 61.533                  406                      427                      62.366                  

Sosial og privat tjenesteyting 22.348                  449                      233                      23.030                  

-                       

Sentralbank 59.608                  -                       -                       59.608                  

Kredittinstitusjoner 121.475                -                       -                       121.475                

Sum 1.654.634         29.577              21.062              1.705.273         

Birkenes Kommune 886.307                   

Resten av Agder 430.006                   

Resten av Norge 329.240                   

Utlandet 13.088                     

Gjennomsnitt 1.602.647         28.146              23.521              1.654.314         

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

Utlån og fordringer 7.939                   42.335                  40.942                  196.529                1.278.442             88.447                       1.654.634         

Ubenyttede rammer 29.577                  -                       29.577              

Garantier 21.062                  -                       21.062              

Sum 7.939               42.335              70.519              217.591            1.278.442         88.447                  1.705.273         



Type motpart

Misligholdte

engasjementer

Engasjementer med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger Herav garantier med 

avsetning

Herav avsetninger på 

garantier

Offentlig forvaltning -                       -                       -                       -                       -                       -                             

Lønnstakere o.l. 1.797                   204                      100                      -                       -                       -                             

Utlandet -                       -                       -                       -                       -                       -                             

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske -                       1.824                   500                      500                      -                       -                             

Industriproduksjon -                       -                       -                       -                       -                       -                             

Bygg og anlegg -                       4.800                   2.000                   -                       3.800                   2.000                         

Varehandel, hotell/restaurant -                       -                       -                       -                       -                       -                             

Transport, lagring -                       -                       -                       -                       -                       -                             

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

Sosial og privat tjenesteyting -                       -                       -                       -                       -                       -                             

Sum 1.797               6.828               2.600               500                  3.800               2.000                    

"Hjemkommune" 1.797                   5.004                   2.100                   -                       3.800                   2.000                         

"Øvrige deler av hjemfylke" -                       1.824                   500                      500                      -                             

Resten av Norge -                       -                       -                       -                       -                       -                             

Utlandet -                       -                       -                       -                       -                       -                             

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.



 

 

Steg 1:  12 mnd. 

tap

Steg 2:  Livstid 

tap

Steg 3:  Livstid 

tap
Nedskrivninger pr. 01.01.2020 1141

Overføringer:

Overføringer til steg 1 312                         -312

Overføringer til steg 2 -37                          37

Overføringer til steg 3 -                          0

Nedskrivninger på nye utlån utbetalt i året 354                         66

Utlån som er fraregnet i perioden -342                        -667

Konstaterte tap

Endet eksponering eller endringer i modell eller risikoparametre

Andre justeringer -497                        1497

Nedskrivninger pr. 31.12. 355                         1.762                      600                         

Steg 1:  12 mnd. 

tap

Steg 2:  Livstid 

tap

Steg 3:  Livstid 

tap

Nedskrivninger pr. 01.01.2020 112

Overføringer:

Overføringer til steg 1 10                           -10

Overføringer til steg 2 -13                          13

Overføringer til steg 3 -                          0

Nedskrivninger på nye utlån utbetalt i året 44                           11

Utlån som er fraregnet i perioden -116                        -100

Konstaterte tap

Endet eksponering eller endringer i modell eller risikoparametre

Andre justeringer -17                          17

Nedskrivninger pr. 31.12. 41                           43                           2.000                      

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 -2.050                     -                          

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier -                          1.000                      

Periodens endring i gruppeavsetninger -                          -                          

Periodens endring i forventet tap (steg 1 og 2) 76                           -17                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er -                          

foretatt individuelle nedskrivninger 1.426                      -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er -                          

foretatt individuelle nedskrivninger 36                           -                          

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -113                        -                          

Periodens tapskostnader -625                        983                         

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

Endringer i nedskrivninger på ubenyttede kreditter og 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 59.608                     59.608                     

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 51.507                     51.507                     

Offentlige foretak -                          -                          

Multilaterale utviklingsbanker -                          -                          

Internasjonale organisasjoner -                          -                          

Institusjoner 57.684                     57.684                     

Foretak 80.953                     79.153                     

Massemarkedsengasjementer -                          -                          

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 1.296.606                1.296.606                

Forfalte engasjementer 18.566                     18.566                     

Høyrisiko-engasjementer 21.790                     21.790                     

Obligasjoner med fortrinnsrett 50.279                     50.279                     

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating -                          -                          

Andeler i verdipapirfond 14.518                     14.518                     

Egenkapitalposisjoner  25.686                     25.686                     57.347                     

Øvrige engasjementer 73.165                     71.850                     

Sum 1.750.362         1.747.247         57.347              -                  



 

 

Eiendeler

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 130.854                   -                          101.727                   130.854                   101.727                   

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 50.279                     -                          50.279                     50.279                     50.279                     

herav: sikrede verdipapirer (ABS) -                          -                          -                          -                          -                          

herav: utstedt av offentlig forvaltning 51.448                     -                          51.448                     51.448                     51.448                     

herav: utstedt av finansielle foretak 29.127                     -                          -                          29.127                     -                          

herav: utstedt av ikke-finansielle foretak

Sum 130.854            -                  101.727            130.854            101.727            

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

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Utlån og fordringer annet enn innskudd og utlån på anfordring 3.177

Andre mottatte sikkerheter 2.414.869

Sum 2.418.046

Virkelig verdi av mottatte sikkerheter
Nominell verdi 

av mottatte 

sikkerheter

Ikke sikkerhetsstilt
Virekelig verdi av mottatte pantsatte og belånte 

sikkerheter



 

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 80.034                     80.034                     128                         1.087                      1.215                      

- børsnoterte aksjer 7.557                      7.557                      -                          297                         297                         

- andre aksjer og andeler 72.477                     72.477                     128                         790                         918                         



 

 

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. 

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente 2.357                      

Utlån til kunder med rentebinding 225                         

Rentebærende verdipapirer 209                         

Øvrige rentebærende eiendeler -                          

Gjeld

Innskudd med rentebinding -                          

Andre innskudd -2.327                     

Verdipapirgjeld -                          

Øvrig rentebærende gjeld -115                        

Utenom balansen

Renterisiko i derivater

Sum renterisiko 351                  



 

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). 



 










