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1 BASEL III–CRDIV.
1.1

Introduksjon til kapitaldekningsregler

Dette dokumentet gir en presentasjon av risiko- og kapitalsituasjonen i Kvinesdal Sparebank.
Dokumentet skal dekke de spesifikke krav om offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar III) som
pålegges banken i kapitaldekningsregelverk (Basel III).
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 anses prosessen for å være tilfredsstillende.
Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon
Formålet med Pilar III er å supplere minimumskravene i Pilar I og den tilsynsmessige oppfølgingen i
Pilar II. Pilar III skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som
gjør det mulig for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere bankens risikoprofil og
kapitalisering samt styring og kontroll.
Informasjonen skal offentliggjøres og oppdateres minimum årlig. For øvrig er banken pålagt å
offentliggjøre informasjon som anses egnet til å påvirke beslutningen til brukere av informasjonen i
forbindelse med økonomiske forhold, senest 30 dager etter at banken er eller burde vært klar over
forholdet. Informasjonen skal offentliggjøres på Internett, og skal være tilgjengelig i minst fem år fra
tidspunkt for offentliggjøring.
Banken har forholdsmessig konsolidert Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS.
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2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV
Den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital og tilleggskapital. Ved beregning gjelder fradrag,
tillegg og begrensninger i forhold til kapitalforskriftens definisjoner. Alle tall oppgis i hele tusen.

1.1

Ansvarlig kapital

Kapitalkrav, ansvarlig kapital og kapitaldekning.
KAPITALDEKNING

Banken Konsolidert

Spa reba nkens fond
Ga vefond
Utjevni ngs fond
Egenka pi tal bevi s ka pi tal
- Egne EK-bevi s
Overkurs fond
Sum Egenkapital
Fra dra g for i kke ves entli g ei era ndel i fi na ns i ns titus joner
SUM REN KJERNEKAPITAL

229.961
1.476
21.957
54.229
-202
5.815
313.236
-51.982
261.254

309.690

Fonds obl i ga s joner
Samlet hybridkapital
- Herav omfattet av overgangsbestemmelser
Fra dra g for i kke ves entli g ei era ndel i fi na ns i ns titus joner
SUM KJERNEKAPITAL

45.000
45.000
0
0
306.254

363.273

Ti ds begrens et a ns va rl i g l å neka pi tal
Fra dra g for i kke ves entli g ei era ndel i fi na ns i ns titus joner
SUM TILLEGGSKAPITAL

45.000
0
45.000

NETTO ANSVARLIG KAPITAL

351.254

Ansvarlig lånekapital
Ans va rl i g obl i ga s jons l å n 12.06.18 - 12.06.28 Ca l l 12.06.2023
Ans va rl i g obl i ga s jons l å n 10.11.15 - 10.11.25 Ca l l 10.11.2020

25.000
20.000

Fonds obl i ga s jon 12.06.2018 - Evi gva rende 1.Ca l l 12.06.2023
Fonds obl i ga s jon 10.11.2015 - Evi gva rende 1.Ca l l 10.11.2020

35.000
10.000
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1.2

Beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlag ansvarlig kapital:
Engasjementskategorier (beregningsgrunnlag etter risikovekt)
Stater og s entra l ba nker
Loka l e og regi ona l e myndi gheter (herunder kommuner)
Ins titus joner
Foretak
Enga s jementer med pa ntes i kkerhet i ei endom
Forfa l te enga s jementer
Obl i ga s joner med fortri nns rett
Andel er i verdi pa pi rfond
Egenka pi tal pos i s joner
Øvri ge enga s jementer
Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko
Beregningsgrunnlag for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-Tillegg)

4.420
26.396
103.707
900.787
43.314
20.261
7.132
32.631
101.293
1.239.941
133.884
0

Sum Beregningsgrunnlag

1.373.825

1.849.000

19,02 %
22,29 %
25,57 %

16,75 %
19,65 %
22,63 %

Ren kjernekapital (egenkapital)
Kjernekapitaldekning
Kapitaldekning

Banken

Konsolidert

1) Banken har ikke engasjementer som medfører rapporteringsplikt for markedsrisiko.
2) Banken benytter basismetoden for beregning av krav til ansvarlig kapital som skal dekke den
operasjonelle risiko. Beregningsgrunnlaget i basismetoden er 15 % av gjennomsnittlig inntekt de
tre siste år multiplisert med 12.5, beregnet ved regnskapsårets slutt. Inntektsposter som medtas i
beregningsgrunnlaget følger § 42-1 (3) i kapitalforskriften.
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