
Informasjon i samsvar med kravene i 

kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 
31. desember 2014   Tysnes Sparebank 



INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3)



 

 

 

 



Kapitaldekning

Sparebankens fond 103.731             

Gavefond 205                    

Annen egenkapital -                    

Sum egenkapital 103.936             

Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse -                    

Fradrag for immaterielle eiendeler -                    

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -935                   

Sum ren kjernekapital 103.001             

Fondsobligasjoner 20.000               

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -3.738                

Sum kjernekapital 119.263             

Sum til leggskapital -                    

Netto ansvarlig kapital 119.263             

Eksponeringskategori (beregningsgrunnlag etter risikovekt)

Lokal regional myndighet 1.438                 

Institusjoner 2                       

Foretak 81.296               

Pantsikkerhet eiendom 426.341             

Forfalte engasjementer 7.068                 

Obligasjoner med fortrinnsrett 3.133                 

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 5.649                 

Andeler i verdipapirfond 2.811                 

Egenkapitalposisjoner  15.526               

Øvrige engasjementer 108.776             

Gruppenedskrivninger -4.900                

Ansvarlig kapital i andre finansinst. -4.672                

Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko 642.467             

Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 50.894               

Sum beregningsgrunnlag 693.361             

Kapitaldekning i % 17,20 %

Kjernekapitaldekning 17,20 %

Ren kjernekapitaldekning i % 14,86 %



 

 

 

 

 
 
 

 

Kombinert bufferkrav 38.135



 

 

 



 

 

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning 4.167                   -                       -                       4.167                   

Lønnstakere o.l. 945.448                70.426                  17.026                  1.032.900             

Utlandet 5.707                   -                       -                       5.707                   

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 17.619                  6.042                   -                       23.661                  

Industriproduksjon 17.694                  1.697                   1.000                   20.391                  

Bygg og anlegg 30.154                  2.817                   10.360                  43.331                  

Varehandel, hotell/restaurant 18.159                  3.623                   1.239                   23.021                  

Transport, lagring 6.241                   1.033                   1.599                   8.873                   

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 59.967                  3.372                   1.164                   64.503                  

Sosial og privat tjenesteyting 12.967                  318                      -                       13.285                  

Sentralbank 34.642                  34.642                  

Kredittinstitusjoner 91.877                  91.877                  

Sum 1.244.642         89.328              32.388              1.366.358         

Tysnes 588.032                   53.340                     31.233                     672.605                   

Hordaland ellers 434.214                   30.620                     720                         465.554                   

Resten av Norge 216.689                   5.368                      435                         222.492                   

Utlandet 5.707                      -                          -                          5.707                      

Gjennomsnitt 1.117.336         80.600              31.451              1.229.386         

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

Utlån og fordringer 147.376                9.503                   39.566                  194.703                730.310            (3.335)                        1.118.123      

Ubenyttede rammer 27.583                  61.245              500                            89.328          

Garantier 15.362                  17.026              32.388          

Sum 147.376            9.503               67.149              210.065            808.581         (2.835)                   1.239.839      



 

 

 

Lønnstakere o.l. 4.083                   3.264                   2.735                   (300)                     -                   -                             

Næringssektor fordelt:

Transport, lagring -                       -                       -                       (350)                     -                   -                             

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 1.812                   9                          600                      -                   -                             

Sosial og privat tjenesteyting 589                      -                   -                             

Sum 6.484               3.273               3.335               (650)                 -               -                       

Tysnes 6.279                   3.087                   2.235                   (650)                     -                   -                             

Hordaland ellers 205                      186                      1.100                   -                       -                   -                             

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.

Utlån Garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån

Individuelle nedskrivninger 01.01. 3.985                      -                       

-1.000                     

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 350                         -                       

Individuelle nedskrivninger 31.12. 3.335                      -                          

Endringer i nedskrivning på grupper av utlån siste år Utlån Garantier

Nedskrivninger på grupper av utlån

Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01. 4.200                      -                       

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån 700                         -                       

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 4.900                      -                          

Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger Utlån Garantier

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån -650                        -                       

Periodens endring i gruppeavsetninger 700                         -                       

874                         -                       

365                         -                       

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -181                        -                       

Periodens tapskostnader 1.108                      -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er foretatt individuelle nedskrivninger

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger

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



 

 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før og etter 

sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige 

kapitalen

Andel sikret med 

pant

Andel sikret med 

garantier

Stater og sentralbanker 51.372                     -                   0 % 0 %

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 7.192                      -                   0 % 0 %

Institusjoner 9                             -                   0 % 0 %

Foretak 107.136                   -                   0 % 0 %

Massemarkedsengasjementer -                          -                   0 % 0 %

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 1.033.884                -                   95 % 0 %

Forfalte engasjementer 7.024                      -                   72 % 0 %

Obligasjoner med fortrinnsrett 31.326                     -                   0 % 0 %

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 28.243                     -                   0 % 0 %

Andeler i verdipapirfond 10.269                     -                   0 % 0 %

Egenkapitalposisjoner  10.854                     4.672                0 % 0 %

Øvrige engasjementer 136.823                   -                   0 % 0 %

Sum 1.424.132         4.672          -              -              



 

 

 

 

 

 

 

 

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 10.269                     10.269                     366                   -                          -                     -                       

Aksjer og andeler - strategisk formål

- børsnoterte aksjer 666                         2.112                      -                   -                          -                     -                       

- andre aksjer og andeler 11.981                     13.985                     -                   -                          -                     -                       



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Policy for virksomhets – og risikostyringen gir en overordnet beskrivelse av virksomhetsstyringen, herunder 

risikostyringen i banken. Dokumentet er forankret og vedtatt av bankens styre, og skal også ses i sammenheng 

med bankens strategi og vedtekter.  

I tillegg til policy for virksomhets – og risikostyring har banken egne policydokumenter for de viktigste 

risikoområder. Dette gjelder bankens kreditt, markeds – og likviditetsrisiko. Operasjonell risiko er beskrevet i et 

eget policydokument, som også må ses i sammenheng med de øvrige risikotyper. Banken har ikke etablert egne 

policydokumenter for risiko knyttet til strategiske beslutninger, forretningsmessige forhold og bankens 

omdømme. Disse risikoene er likevel hensyntatt ved vurdering av bankens kapitalbehov i ICAAP-prosessen.  

 



Kredittrisiko er risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt 

tid og i henhold til skrevne avtaler, og at sikkerheter banken besitter ikke dekker utestående krav ved en 

realisasjon. 

Konsentrasjonsrisiko er risiko for tap utover «normal» kredittrisiko som skyldes konsentrasjon på bransje, 

størrelse og geografi. I tilfeller hvor det avdekkes konsentrasjonsrisiko kommer denne i tillegg til risiko 

beregnet i den ordinære kredittrisikoberegningen.  



Likviditetsrisiko er risikoen for at en bank ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger 

i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstrakostnader i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, 

eller i form av ekstra dyr finansiering

Operasjonell risiko er risiko for tap som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos 

menneske og i system eller eksterne hendelser. 

Markedsrisiko er risiko for tap i markedsverdier knyttet til portefølje av finansielle instrumenter som følge av 

endringer i aksjekurser, valutakurser, renter og råvarepriser.   



 Omdømmerisiko er risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og 

omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, eiere og myndigheter. Omdømmerisiko kan 

knyttes til egen virksomhet, til Eika alliansen og finansbransjen generelt. 

 Strategisk risiko er risiko for uventet tap eller sviktende inntjening i forhold til prognoser knyttet til 

vekstambisjoner, inntreden i nye markeder eller oppkjøp.  

 Forretningsrisiko er risikoen for fall i forventede inntekter (budsjett og prognoser) fra ulike 

forretnings- eller produktsegment. 

 Eiendomsrisiko er risiko for uventet verdifall på institusjonens eiendommer eller portefølje av 

eiendomsinvesteringer. Eiendomsprisrisiko knyttet til utlån til eiendomssektoren eller eiendeler som 

sikkerhet blir dekket under kredittrisiko og konsentrasjonsrisiko.  


