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1. BASEL II – KAPITALDEKNINGSREGLER 
 

Regelverket for krav til kapitaldekning bygger på en standard for beregninger hvor formålet er 

å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: 

 

 Risikosensitivt kapitalkrav 

 Risikostyring og kontroll 

 Tett tilsyn 

 Informasjon til markedet 

 

Kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: 

 

PILAR 1 – Minimumskrav til ansvarlig kapital 

PILAR 2 – Vurdering av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging 

PILAR 3 – Institusjonenes offentliggjøring av informasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Metodene krever godkjenning av Kredittilsynet 

 

1.1 Pilar 1 – Minimumskrav til ansvarlig kapital 

Pilar 1 omhandler minstekravet til kapitaldekning, og er en videreutvikling av det tidligere 

kapitaldekningsregelverket, Basel I. De nye kapitalkravsreglene innebærer ingen endring i det 

generelle kravet om minimum 8 %. Bank2 har tilsvarende et minstekrav på 12 %, fastsatt i 

bankens konsesjon fra Finansdepartementet.  

 

Kapitaldekningsregelverket inneholder ulike metoder som bankene kan velge for å beregne 

kapitalkravet. De ulike metodene er vist i figuren over. 
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Bank2 benytter standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. 

Banken er ikke eksponert for markedsrisiko som det skal beregnes kapitalbehov for under 

Pilar 1.  

 

1.2 Pilar 2 – Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging 

Pilar 2 er basert på to hovedprinsipper. Bankene skal ha en prosess for å vurdere samlet 

kapitalbehov i forhold til risikoprofil, og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå. I 

tillegg skal tilsynsmyndighetene gjennomgå og evaluere bankenes interne vurdering av 

kapitalbehov og strategier, samt overvåke og sikre overholdelse av myndighetenes 

kapitalkrav. Tilsynet skal sette i verk passende tiltak dersom de ikke anser prosessen for å 

være tilfredsstillende.  

 

1.3 Pilar 3 – offentliggjøring av informasjon 

Formålet med pilar 3 er å supplere minimumskravene i pilar 1 og den tilsynsmessige 

oppfølgningen i pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin og gjennom krav til 

offentliggjøring av informasjon gjøre det mulig for markedet å vurdere bankens risikoprofil 

og kapitalisering, samt styring og kontroll. Kravene til offentliggjøring blir spesielt viktige når 

bankene i større grad kan benytte egne systemer og metoder for å beregne kapitalkravet. 

 

2. KONSOLIDERING 
 

Bank2 har ingen datterselskaper. 

 

3. RESULTAT OG FINANSIELL UTVIKLING 
 

Driftsmessig kan Bank2 vise til gode resultater i 2011, med en netto utlånsvekst på 22 % og et 

driftsresultat etter tap på utlån på 34,3 mill. kroner. Det er foretatt netto nedskrivninger på 

verdipapirer med 14,8 mill. kroner, hvorav 11,8 mill. kroner knytter seg til 

kredittobligasjoner. Styret har vedtatt ny investeringsstrategi som skal bidra til å sikre en 

tilfredsstillende avkastning til en akseptabel risiko. 

 

 

Basert på bankens sterke kapitalsituasjon og positive resultat er det for 2011 utdelt et utbytte 

på 50,2 mill. kroner eller 0,54 kroner pr. aksje. Dette gir banken en kapitaldekning på 19,8 % 

ved utgangen av 2011. 
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Resultatregnskap 31.12.2011 31.12.2010

  1.        Renteinntekter og lignende inntekter 

  1.2      Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 22.102.429         32.692.665         

  1.3      Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 96.296.500         79.354.204         

  1.4      Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre renteb. verdipap. 21.293.174         28.510.124         

             Sum renteinntekter og lignende inntekter 139.692.103   140.556.993   

 

  2.        Rentekostnader og lignende kostnader 

  2.1      Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 104                     360                     

  2.2      Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 59.759.477         58.942.013         

  2.5      Andre rentekostnader og lignende kostnader 185.724              1.874.791           

             Sum rentekostnader og lignende kostnader 59.945.305     60.817.164     

 

  I          Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 79.746.799     79.739.829     

 

  3.        Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 

  3.1      Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 1.848.832           2.586.021           

             Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 1.848.832        2.586.021        

 

  4.        Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 

  4.1      Garantiprovisjon 30.422                33.942                

  4.2      Andre gebyrer og provisjonsinntekter 786.117              788.604              

             Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 816.539           822.546           

 

  5.        Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 

  5.2      Andre gebyrer og provisjonskostnader 2.008.227           1.724.973           

             Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 2.008.227        1.724.973        

  6.        Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 

  6.3      Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater 83.945                90.181                

             Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 83.945             90.181             

 

  7.        Andre driftsinntekter 

  7.2      Andre driftsinntekter 70.550                272.669              

             Sum andre driftsinntekter 70.550             272.669           

 

  8.        Lønn og generelle administrasjonskostnader 

  8.1      Lønn m.v. 22.808.361     22.515.529     

  8.1.1   Lønn 19.253.520         18.959.429         

  8.1.3   Sosiale kostnader 3.554.841           3.556.101           

  8.2      Administrasjonskostnader 13.114.566         12.127.700         

             Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 35.922.926     34.643.230     

 

  9.        Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 

  9.1      Ordinære avskrivninger 1.899.138           2.205.580           

             Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 1.899.138        2.205.580        

 

  10.      Andre driftskostnader 

  10.2    Andre driftskostnader 5.814.510        7.448.833        

             Sum andre driftskostnader 5.814.510        7.448.833        

  II         Driftsresultat før tap  ( - underskudd) 36.921.863     37.488.630     

 

  11.      Tap på utlån, garantier m.v. 

  11.1    Tap på utlån 2.604.824           3.309.154           

             Sum tap på utlån, garantier m.v. 2.604.824        3.309.154        

  12.      Nedskr./reversering av nedskr. og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 

  12.1    Nedskrivning/reversering av nedskrivning (-) 16.212.230         (36.374.279)        

  12.2    Gevinst (-)/tap (1.369.126)          24.671.049         

             Sum nedskr./reversering av nedskr. og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 14.843.104     (11.703.230)    

 

  13.      Skatt på ordinært resultat 5.452.701           12.854.655         

 

  III          Resultat av ordninær drift etter skatt  ( - underskudd) 14.021.234     33.028.051     

  IIII         Resultat for regnskapsåret  ( - underskudd) 14.021.234     33.028.051     

 

  17.2.1 Avsatt til utbytte 50.171.056         16.402.076         

  17.2.7 Overført til annen opptjent egenkapital (36.149.822)        16.625.975         

             Sum overføringer og disponeringer 14.021.234      33.028.051      

             Resultat pr aksje ( - underskudd) 0,15                   0,34                    
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Balanse 31.12.2011 31.12.2010

  EIENDELER 
 

  1.        Kontanter og fordringer på sentralbanker 293.376                    5.048.100                 
 

  3.        Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 

  3.1      Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 145.728.758             136.136.259             

  3.2      Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 79.129.397               892.022.934             

             Sum utlån og fordringer på kredittinstitusjoner, før nedskrivninger 224.858.155             1.028.159.192          
 

  4.        Utlån til og fordringer på kunder 

  4.3      Kasse-/drifts- og brukskreditter 37.529.531               6.504.580                 

  4.5      Nedbetalingslån 1.096.656.109          921.680.732             

             Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger 1.134.185.640          928.185.312             

  4.7      Individuelle nedskrivninger på utlån (16.729.243)             (25.725.492)             

  4.8      Nedskrivninger på gruppe av utlån (10.000.000)             (10.000.000)             

             Sum netto utlån og fordringer på kunder 1.107.456.397          892.459.820             
 

  6.        Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning -                           -                           

  6.2.1   Sertifikater og obligasjoner 654.576.197             240.237.389             

             Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 654.576.197             240.237.389             

  7.        Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 

  7.1      Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 128.301.896             94.453.064               

             Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 128.301.896             94.453.064               

  10.      Immaterielle eiendeler 

  10.2    Utsatt skattefordel 14.601.604               10.092.556               

  10.3    Andre immaterielle eiendeler 5.712.850                 7.369.250                 

             Sum imamaterielle eiendeler 20.314.454               17.461.806               

  11.      Varige driftsmidler 

  11.1    Maskiner, inventar 657.408                    345.200                    

  11.2    Bygninger og andre faste eiendommer -                           34.750                      

             Sum varige driftsmidler 657.408                    379.950                    
 

  12.      Andre eiendeler 

  12.2    Andre eiendeler 445.097                    25.869                      

  13.      Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 

  13.1    Opptjente ikke mottatte inntekter 12.323.517               16.987.778               

  13.2    Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 290.528                    351.751                    

             Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 12.614.045               17.339.529               

  SUM EIENDELER 2.149.517.025 2.295.564.718 

  GJELD OG EGENKAPITAL 
 

  GJELD 
 

  14.      Gjeld til kredittinstitusjoner 

  14.1    Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist -                           6.553                        

             Sum gjeld til kredittinstitusjoner -                           6.553                        

  15.      Innskudd fra og gjeld til kunder 

  15.1    Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 1.848.022.720          1.999.780.281          

  15.2    Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 13.412.066               12.647.037               

             Sum innskudd fra og gjeld til kunder 1.861.434.786          2.012.427.319          
 

  17.      Annen gjeld 

  17.3    Annen gjeld 65.614.610               24.774.139               

             Sum annen gjeld 

 

  18.      Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 6.802.982                 6.542.238                 
 

  SUM GJELD 1.933.852.378      2.043.750.249      
 

  EGENKAPITAL 

  21.      Innskutt egenkapital 

  21.1.2 Aksjekapital 96.482.800               96.482.800               

  21.2    Overkursfond 71.429.230               71.429.230               

             Sum innskutt egenkapital 167.912.030             167.912.030             
 

  22.      Opptjent egenkapital 

  22.5    Annen egenkapital 47.752.618               83.902.440               

             Sum opptjent egenkapital 47.752.618 83.902.440

  SUM EGENKAPITAL 215.664.647          251.814.470          
 

  SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2.149.517.025 2.295.564.718 

  23    Betingende forpliktelser 1.049.091                 1.001.234                 

  24    Forpliktelser 10.774.970               496.944                     
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4. RISIKO- OG KAPITALSTYRING I BANK2 

 

Bank2 har i kraft av sin forretningsidé en noe høyere samlet risikoprofil enn en ”vanlig” bank. 

Den økte risikoen må kompenseres med mer kapital/ inntjening og god risikostyring. 

Bank2’s maksimale risikobærende evne begrenses av myndighetenes kapitalkrav til banken på 

12 %. Bankens styre har vedtatt følgende kapitalmål: 

 

1. Banken skal til enhver tid ha en ansvarlig kapital som utgjør 1 % -poeng mer enn den 

høyeste verdien av  

 

a) beregnet kapitalbehov under pilar 1 og 2 

b) Regulatorisk minstekrav på 12 % 

 

2. Bankens ansvarlige kapital skal inntil videre bestå av kun kjernekapital 

 

3. Bankens kapitalmål skal revurderes minst årlig, og ellers ved vesentlige endringer i 

bankens kapital eller risikosituasjon 

 

Basert på beregninger pr. 31.03.2012 utgjør dette 16,6 %. 

Bankens samlede risikovilje skal være i samsvar med den risikobærende evne. Faktisk vekst 

må styres innenfor de begrensninger kapitalsituasjonen setter til enhver tid.  

 

4.1 Risikoområder 

Bank2 eksponeres for en rekke typer risiko, hvorav de viktigste er: 

 

Kredittrisiko: 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 mottatte sikkerheter ikke dekker 

utestående krav. 

 

Markedsrisiko: Risiko for tap som skyldes endringer i observerbare markedsvariabler som 

renter, valutakurser og verdipapirkurser. For banken er markedsrisiko knyttet til investeringer 

av overskuddslikviditet i finansielle instrumenter og til renterisiko knyttet til balansen 

forøvrig. 

 

Operasjonell risiko: Risiko for tap pga utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller 

systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser.  

 

Likviditetsrisiko: Risiko for tap av kapital eller inntekter som følge av at banken ikke klarer 

å oppfylle sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i 

form av prisfall på eiendeler som må realiseres eller ekstra dyr finansiering.  
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4.2 Elementer i risiko- og kapitalstyringen 

For å sikre en effektiv og hensiktmessig prosess for risiko- og kapitalstyringen skal 

rammeverket baseres på følgende elementer: 

 

 Strategiplan 
 Organisering  

 Risiko- og kapitalstyring 

 Risikoanalyse 

 Stresstester 

 Risikostrategier 

 Rapportering og oppfølging 

 Beredskapsplaner 

 Compliance 

 

 

Strategiplan 

Banken ved ledergruppen gjennomfører revisjon av bankens strategi og handlingsplaner årlig.  

 

 

Organisering 

Administrerende direktør har den daglige styringen delegert fra styret, og har videredelegert 

det daglige ansvaret til linje- og stabsfunksjoner. Adm.dir. skal sørge for å implementere de 

strategier og retningslinjer som er gitt av styret. Adm.dir. har også ansvar for å holde styret 

informert om alle relevante sider ved bankens risiko- og kapitalstyring, samt risiko- og 

kapitalsituasjon. 

 

Styret har det overordede ansvaret for Bank2s økonomiske stilling, og skal påse at banken har 

hensiktsmessige systemer og prosesser for risiko- og kapitalstyring som tilfredsstiller lover, 

forskrifter, vedtekter og prinsipper, og at disse etterleves. Dette innebærer blant annet at styret 

fastsetter bankens forretningsstrategier, risikostrategier, retningslinjer for risikostyring og 

policyer. Styret er ansvarlig for bankens kontrollmiljø og skal således godkjenne organisering 

og ansvarsfordeling, samt bidra til høy standard for etikk og integritet i organisasjonen. 

 

Revisjonsutvalget fungerer som et rådgivende og forberedende organ for styret, og skal sikre 

integriteten i og gjennomføringen av den økonomiske rapportering, sikre den eksterne 

revisors kvalifikasjoner, arbeid og uavhengighet, sikre gjennomføringen av bankens vedtatte 

internkontrollsystemer, sikre bankens etterlevelse av relevant lov- og forskriftsverk, annet 

regelverk samt interne retningslinjer, etiske retningslinjer mv., samt bidra til at banken ikke 

påføres mer finansiell-, operasjonell- og kontrollrisiko enn det som er nødvendig ut fra 

bankens art, omfang og vedtatte strategiske valg. 

 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Bank2s virksomhet, og blant annet påse at den følger 

lover, vedtekter, og retningslinjer vedtatt av representantskapet.  

 

Ekstern revisor skal følge de instrukser og pålegg som gis av representantskapet så vidt de 

ikke strider mot bestemmelser gitt i lov eller mot bankens vedtekter eller god revisjonsskikk. 

Ekstern revisor sikrer uavhengighet, kompetanse og kapasitet. 
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Risiko- og kapitalstyring 

 

Identifikasjon av risiko skal være en fremoverskuende prosess, integrert i strategi- og 

budsjettprosesser. Prosessen dekker alle vesentlige risikoer banken utsettes for, og 

gjennomføres minimum årlig.  

Alle vesentlige risikoer skal i den utstrekning det er mulig, kvantifiseres gjennom forventet 

tap og behovet for økonomisk kapital. Risikoanalysen skal også sikre at det foretas en 

kvalifisert og strukturert vurdering og dokumentasjon av etablerte kontroll- og styringstiltak. 

Bank2 skal ha en kapitalstyring som sikrer effektiv kapitalanskaffelse og kapitalanvendelse i 

forhold til bankens strategi og forretningsplaner. Kapitalstyringen skal i tillegg sikre 

tilfredsstillende kapitaldekning og avkastning ut fra valgte risikoprofil, men også sikre 

kreditorer mot tap.  

Bank2 vil gjennom sine årlige strategiprosesser sette avkastningsmål (spesifisert i bankens 

strategi) og mål for kapitaldekning (spesifisert i avsnitt om risikostrategi og -profil). 

 

Stresstester 

Banken skal minst årlig prognostisere den finansielle utviklingen med minst tre års horisont. 

Prognosen skal ta hensyn til forventet utvikling, samt scenarioer med alvorlige tilbakeslag 

som minst tilsvarer en 25-års bølge (stresstester). Hensikten med stresstestene er å simulere 

hvordan Bank2’s resultater og kapitaldekning i så fall påvirkes. Ledelsen og styret vil med 

bakgrunn i denne prognosen vurdere om kapitalbehovet er tilstrekkelig for Bank2’s strategi og 

risikoprofil. 

 

Risikostrategier 

Styret definerer risikostrategiene og ønsket risikoprofil gjennom etablering av risikobaserte 

rammer og måltall for de ulike risikoområder. 

Bank2 skal til enhver tid ha god kontroll på de risikoer banken tar, eller har valgt å bli 

eksponert for. I tilfeller der risikoen eventuelt er større enn det banken aksepterer i forhold til 

vedtatt policy, skal det straks settes inn nødvendige risikoreduserende tiltak. Alternativt må 

bankens risikobærende evne økes.  Risikostrategiene skal revideres årlig.  

 

Rapportering og oppfølging 

Et viktig element i en effektiv risikostyring er overvåking av den løpende 

risikoeksponeringen. Avdelingslederne er ansvarlig for den daglige risikostyringen innenfor 

eget ansvarsområde, og skal påse at risikoeksponeringen er innenfor de rammer som er 

besluttet av styret og adm.dir. 

Bankens risikorapportering har som formål å sikre at ledelse og styret har tilgang på relevant 

og pålitelig informasjon om eksterne og interne risikofaktorer. Rapporteringen skal danne 

grunnlag for oppfølgingen og overvåkingen av risikoeksponeringen i banken.  

Risikorapporteringen gjennomføres ved at det kvartalsvis utarbeides en egen risikorapport, 

samt at det årlig utarbeides en ICAAP-rapport og en internkontrollrapport. I tillegg vil banken 

ved behov utvikle egne rapporter om bankens risikosituasjon. 
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Beredskapsplaner 

Formålet med beredskapsplaner er å klargjøre bankens strategi for å håndtere alvorlig press på 

likviditet og drift. Beredskapsplanene skisserer ansvar og prosedyrer oppdelt i flere nivå etter 

hvor alvorlig situasjonen er. Beredskapsplanene har forankring i bankens mål- og strategiplan. 

 

Compliance 

Banken er opptatt av å ha gode prosesser for å sikre etterlevelse av gjeldende lover og 

forskrifter. Et viktig element i dette er å ha et tydelig verdigrunnlag som er klart kommunisert 

og forstått i organisasjonen.  

Compliancefunksjonen skal identifisere og vurdere overholdelse av lover, interne 

retningslinjer, bransjestandarder, etc. Banken har som målsetting at det ikke skal oppstå tap 

eller vesentlig negativ innvirkning på lønnsomheten som følge av ikke å være i compliance 

med eksternt og internt regelverk. 

 

Compliance skal gjennomføres ved at: 

 Det gis råd til styret og adm. dir. om relevante lover, regler og standarder 

 Det bekreftes at produkter og tjenester er i samsvar med gjeldende og nært forestående 

regelverk. Spesielt gjelder dette før igangsetting av nye aktiviteter og produkter 

 Viktige endringer i lover, regler, forskrifter m.v., samt konsekvenser for banken, på en 

hensiktsmessig måte informeres om internt 

 

 Ansatte som berøres av denne type endringer, får en innføring i endringene slik at de 

fortsatt kan ivareta sitt ansvar og sine forpliktelser på en forsvarlig måte 

 

5. BEREGNING AV KAPITALDEKNING (PILAR 1) 

5.1 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 

5.1.1 Ansvarlig kapital 

Den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital og tilleggskapital, hvor tilleggskapitalen er 

begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen. Bank2 ASAs ansvarlige kapital består kun av 

kjernekapital, som i sin helhet utgjøres av forretningsbankens fond (egenkapital). 

 
Egenkapital / ansvarlig kapital 31.12.2011 31.12.2010

Egenkapital 01.01 251.814.469 235.188.494 

Årets resultat etter skatt og utbytte -36.149.822  16.625.975   

Sum egenkapital 31.12 215.664.647 251.814.469 

 - Immatrielle eiendeler og bruksrettigheter -5.712.850    -7.369.250    

 - Utsatt skattefordel -14.596.900  -10.092.556  

Ansvarlig kapital 31.12 (kjernekaital) 195.354.898 234.352.663  
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5.1.2 Kapitalkrav 

 

Vekting av beregningsgrunnlaget 
Myndighetene har fastsatt hvor mye av bankens eiendeler som skal medtas ved vekting av 

beregningsgrunnlaget. Prinsippet er at desto høyere risiko en eiendel representerer, desto 

større vekt (0, 20, 35, 75, 100 eller 150 %) skal eiendelsposten ha. 
 

 

Tab.1 Vekting av beregningsgrunnlaget 

Beregningsgrunnlag; 2011 2010

Eksponeringskategori: Kapitalkrav Kapitalkrav

Institusjoner 6.619.000              18.341.000           

Foretak 6.777.000              10.164.000           

Engasjementer med pantesikkerhet i fast eiendom 30.326.000            24.313.000           

Forfalte engasjementer 8.449.000              10.047.000           

Obligasjoner med fortrinnsrett 3.089.000              -                        

Andeler i verdipapirfond 5.199.000              1.511.000             

Øvrige engasjementer 6.790.000              3.412.000             

Sum kapitalkrav kredittrisiko 67.249.000            67.788.000           

Kapitalkrav operasjonell risiko 12.496.000            12.197.000           

 - nedskrivninger som ikke kan medregnes i ansvarlig kapital -800.000                -800.000               

Sum kapitalkrav  (8 %) 78.945.000            79.185.000           

Beregningsgrunnlag totalt 986.812.500          989.812.500         

Kapitaldekning ( % ) 24,17 % 23,68 %
 

 

Banken har ingen handelsportefølje, og beregner derfor ikke kapitalkrav for markedsrisiko 

under pilar 1. 

 

5.2 Kredittrisiko 

Styring og kontroll av kredittrisiko 

Kredittrisikoen styres hovedsakelig gjennom egne styringsdokumenter og bankens 

bevilgningsreglement. 

Styret gjennomgår årlig bankens styringsdokumenter og bevilgningsreglement for 

utlånsvirksomheten. Gjennom styringsdokumentene defineres bankens kredittpolicy og de 

overordnede mål for eksponering knyttet til portefølje, bransje og enkeltkunder fastsettes. 

Samlet danner dette grunnlaget for ønsket risikoprofil.  

Bankens portefølje av rentebærende verdipapirer påfører også banken kredittrisiko. Dette er 

imidlertid omtalt under kapitlet om markedsrisiko. 
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Sikkerheter 

Ca. 97 % av utlånsporteføljen består av utlån med pant i bolig og fritidseiendom. I tillegg har 

banken noe sikkerhet i næringseiendom, samt en liten del i landbrukseiendom, samt ett 

engasjement sikret med pant aksjer. I den grad banken har ordinære kausjoner som sikkerhet 

er dette kun tilleggssikkerhet. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at 

realisasjonsverdien skal legges til grunn, slik den forventes å være når banken eventuelt har 

bruk for sikkerheten, I bankens kreditthåndbok fremkommer regler for hvordan ulike typer 

sikkerheter skal verdivurderes. 

 

Tab. 2 Utlån og garantier fordelt etter sektor og næring pr. 31.12 
 

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Personmarkedet 879.041.907        746.512.135      999.091           1.001.234        1.294.404      34.144           

Eiendomsdrift 153.021.753        108.502.153      5.518.776      

Finansierings- og 

forsikringsvirksomhet  
-                      2.657.969          

Varehandel og rep av 

motorvogner
30.407.936          19.518.929        50.000             61.273           150.020         

Bygge- og 

anleggsvirksomhet
30.033.006          20.912.086        3.025.530      312.780         

Faglig, vitenskapelig og 

teknisk tjenesteyting
29.590.219          15.496.833        

Forretningsmessig og 

annen tjenesteyting
5.007.203            7.785.482          

Næring ellers 7.083.617            6.799.725          844.987         

Sum 1.134.185.640     928.185.312      1.049.091        1.001.234        10.744.970    496.944         

Brutto utlån Utstedte garantier Potensiell eksponering

 

Tab. 3 Utlån og garantier fordelt etter geografi pr. 31.12 
 

 

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Oslo/ Akershus 700.638.916        572.213.432       974.091             926.234             7.185.033       496.944              

Vestfold/ Østfold 111.162.227        88.259.547         3.559.466       

Buskerud/ Telemark 120.690.079        103.015.881       

Rogaland/  Hordaland 72.711.131          59.449.827         75.000               75.000               471                 

Sør og Nord - Trønderlag 26.329.553          33.816.840         

Ellers 102.653.734        71.429.785         

Sum 1.134.185.640     928.185.312       1.049.091          1.001.234          10.744.970     496.944              

Brutto utlån Utstedte garantier Potenisell eksponering
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Med ”potensiell eksponering”, menes ubenyttede kreditter, det vil si totalt innvilget kreditter 

fratrukket benyttet (opptrukket) kreditt.  

 

Tab. 4 Misligholdte og tapsutsatte engasjementer med nedskrivninger pr. 31.12. 

 

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Brutto utlån næring 47.376.043      30.829.829      39.301.487     6.378.573     5.592.892       11.491.003    

Brutto utlån privat 70.752.507      106.945.266    120.393.811   1.003.447     2.691.378       6.527.072      

Sum brutto utlån 118.128.550    137.775.095    159.695.298   7.382.020     8.284.270       18.018.075    

 - Nedskrivninger individuelle 

lån næring
5.959.419        -6.539.778       -5.407.005     2.369.563     -1.030.892     -3.576.843    

 - Nedskrivninger individuelle 

utlån privat
6.720.492        -17.388.171     -19.602.392   681.653        -766.651        -4.600.231    

Netto misligholdte og 

tapsutsatte lån
130.808.461    113.847.146    134.685.901   10.433.236   6.486.726       9.841.001      

Tapsutsatte lånMisligholdte lån

 

Definisjon av misligholdte og tapsutsatte lån fremkommer under regnskapsprinsippene for 

utlån og garantier, mislighold og nedskrivninger. 

 
 

Tab. 5 Nedskrivninger på individuelle utlån pr. 31.12 
 

2011 2010

Nedskrivninger på individuelle utlån pr 1.1. 25.725.492          33.186.471          

Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for -10.545.606         -10.265.184         

Økte nedskrivninger i perioden 1.631.114            1.537.740            

Nye nedskrivninger i perioden 2.240.729            5.081.429            

Tilbakeføring av nedskrivninger i perioden -2.322.486           -3.814.964           

Sum nedskrivninger på individuelle utlån pr 31.12. 16.729.243          25.725.492           
 

Banken har gjennom 2011 hatt et kontinuerlig fokus på avdekking av tapspotensial. 

Individuelle nedskrivninger vurderes fortløpende på bakgrunn av ny informasjon, og uansett 

én gang pr. måned. Det føres en ajourført oversikt over alle bankens engasjementer med 

tilhørende sikkerheter og verdien på disse, samt om engasjementene er misligholdt eller ikke. 

Man har derfor til enhver tid oversikt over hvilke engasjementer som er mest risikofylt.  

 

Engasjementer tapsføres når det er overveiende sannsynlig at ytterligere innbetalinger ikke vil 

finne sted, hovedsakelig etter avhending av bankens pantobjekt og avholdt utleggsforretning / 

konkurs. 
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Tab. 6 Nedskrivninger på grupper av utlån 

 

2011 2010

Nedskrivninger på grupper av utlån pr 1.1. 10.000.000          10.000.000          

Periodens endring 

Sum nedskrivninger på grupper av utlån pr 31.12. 10.000.000          10.000.000           
 

Gruppevise nedskrivninger fremkommer som et resultat av vurderingen av tapspotensialet i 

den øvrige delen av utlånsporteføljen som ikke er individuelt gjennomgått.  Tapsrisikoen for 

utlån som er vurdert individuelt, men som ikke er nedskrevet individuelt, blir tatt hensyn til 

ved vurdering av nødvendig gruppenedskrivning. 
 

 

Tab.7 Spesifikasjon av periodens tapskostnad, utlån og garantier 
  

2011 2010

Periodens endring i nedskrivninger på individuelle utlån -8.996.249           -7.460.979         

Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån -                       -                     

Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for 10.545.606          10.265.184         

Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er nedskrevet for 1.055.467            504.949              

Sum periodens tapskostnad, utlån og garantier 2.604.824            3.309.154           
 

 

For 2011 var bokførte tap 0,25 % av brutto utlån, mot 0,37 % for 2010. 

 

5.3. Markedsrisiko 

Markedsrisiko er risiko for tap som skyldes endringer i observerbare markedsvariabler som 

renter, valutakurser og verdipapirkurser. For banken er markedsrisiko knyttet til plasseringer 

av overskuddslikviditet i finansielle instrumenter og til renterisiko knyttet til bankens balanse 

for øvrig.   

Markedsrisikoen kan spesifiseres i:  

Renterisiko: Risiko for tap av kapital eller inntekter som følge av endring i markedsrenten. 

Likviditetsrisiko for finansielle instrumenter: Risiko knyttet til at verdipapirer ikke vil kunne 

realiseres eller at realisering vil medføre betydelig reduksjon i pris.  

Valutarisiko: Risiko for tap av kapital eller inntekter som følge av ugunstig 

valutakursutvikling.  

Kursrisiko: Risiko for fall i markedsverdi for verdipapirer. 

Spreadrisiko: Risiko for at verdipapirenes markedsverdi faller på grunn av en økning i 

kredittspreader.  

Kredittrisiko: Risikoen for tap av hele eller deler av obligasjonsverdien som følge av 

obligasjonsutsteders mislighold.  



Bank2 – Basel II – Pilar 3   Side 15 av 20 

Eksponering markedsrisiko 

Pr. 31.03.2012 hadde banken følgende finansielle plasseringer: 

High Yield Industriobligasjoner MNOK 10,2

Investment Grade Industriobligasjoner MNOK 32,1

Senior Bank Obligasjoner MNOK 189,0

Obligasjoner Med Fortrinnsrett MNOK 447,2

Kredittentefond MNOK 61,9

Plassering (innskudd)  i andre kredittinstitusjoner MNOK 193,5  

 

Obligasjoner 

Følgende verdipapirer inngikk i bankens obligasjonsportefølje: 

Verdipapir Forfall Kupong Pålydene Verdi

Kverneland ASA 09/12 FRN 27.04.2012 NIBOR 3 + 700 10.000.000        10.000.000      

Aker American Shipping ASA 07/12 FRN C 28.02.2018 NIBOR 3 + 475 49.658.473        20.785.202      

PetroRig III 07/14 FRN C Default NIBOR 6 + 575 15.215.474        1.293.315       

Orkla ASA 09/14 FRN 22.04.2014 NIOBR 3 + 300 5.000.000         5.203.500       

Schibsted ASA 12/17 FRN 01.03.2017 NIOBR 3 + 215 5.000.000         5.005.000       

Senior Bank Obligasjoner Var. NIBOR 3+ Var. 190.000.000      189.017.575    

Obligasjoner Med Fortrinnsrett Var. NIBOR 3+ Var. 450.000.000      447.178.160    

Totalt 724.873.947      678.482.752     
 

PetroRigg III (selve riggen) ble solgt i desember 2009, men det er pr. i dag ikke foretatt 

endelig oppgjør i forbindelsen med salget. Deler av oppgjøret ble mottatt i april 2010 og 

desember 2011. Det foreligger ikke noe konkret fastsatt tidspunkt for når endelig sluttoppgjør 

kan forventes.  

For Aker American ble det i et obligasjonseiermøte i fjor høst vedtatt en forlengelse av 

obligasjonens løpetid med 6 år, slik at den nå utløper 28.02.2018. Beholdningen av 

obligasjonen øker fortløpende som følge av at rentekuponger ikke utbetales, men løpende 

konverteres til nye obligasjoner. 

Bankens bokførte verdier av plasseringer i obligasjoner utgjør ved utgangen av mars 2012 

677,6 mill. kroner. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør obligasjonene 32,1 %.   

Hele porteføljen har flytende rente. Porteføljen har en vektet gjennomsnittlig gjenværende 

løpetid på 2,8 år. 

Bankens obligasjonsportefølje er klassifisert som anleggsmidler i balansen. Løpende 

verdiendringer, hvor obligasjoner er eller skal vurderes til en lavere verdi enn 

anskaffelseskost, føres over resultatregnskapet.  

 

Kredittfond 

Pr. 31.03.2012 hadde banken plassert i alt 61,9 mill. kroner i kredittfond. 

 

Plasseringer i kredittinstitusjoner 

Ved utgangen av mars 2012 hadde banken plassert i alt 193,6 mill. kroner i andre 

kredittinstitusjoner.  

 



Bank2 – Basel II – Pilar 3   Side 16 av 20 

Valuta 

Utover visse IT-kostnader som er denominert i danske kroner er ikke banken eksponert for 

valutarisiko.  

 

5.4 Operasjonell risiko 

Operasjonell risiko omfatter risiko innen personal, økonomi, IT-sikkerhet, fysisk sikkerhet, 

drift, juridisk sikkerhet, forvaltning, kontroll og daglig drift. I dette inngår risikoen for at 

banken kan bli påført tap eller kostnader blant annet som følge av at 

 IT-systemer og organisasjon ikke kan behandle transaksjoner på korrekt og tidsriktig 

måte, 

 det er manglende sikring av omdømme, eiendeler og ressurser m.v.,   

 det er begått bevisste handlinger fra egne ansatte og/eller utenforstående med sikte på å 

oppnå urettmessige fordeler, samt 

 det er manglende sikring av kunders eiendeler eller uaktsomhet ved forvaltning av 

eiendeler på vegne av andre  

 

Målet er at banken skal ha en så effektiv risikostyring og overvåking av operasjonell risiko at 

ingen enkelthendelser, forårsaket av operasjonell risiko, skal kunne skade selskapets 

finansielle stilling i betydelig grad. 

 

Hovedstrategiene innenfor operasjonell risiko er å etablere en kvalitetskultur gjennom 

opplæring, holdningsutvikling og klargjøring av krav til den enkelte leder og medarbeider. 

Videre å utvikle klare og gode interne systemer og målrettede rutiner for internkontroll med 

lederrapportering. 

 

Styring og kontroll av den operasjonelle risikoen i Bank2 utføres gjennom løpende operativ 

styring og kontroll, utført av linjeledelsen, samt gjennom overordnet risikostyring og kontroll 

knyttet til risikoidentifikasjon. 

 

Ansvaret for den operative styring og kontroll følger bl.a. av stillingsinstrukser og ulike 

retningslinjer og rutiner. Det er utarbeidet et sett av kontrolltiltak knyttet til disse instruksene 

og rutinene som må dokumenteres gjennomført, bl.a. i form av lederbekreftelser. 

 

IKT-risiko 

Bankens strategiske samarbeidspartner er fortsatt Terra Alliansen / SDC Udvikling A/S. 

Sentralt i dette samarbeidet er ”grunnpakken” som består av felles drift og utvikling av IT, 

betalingsformidling, samt innkjøp av tjenester for øvrig. Terra Alliansens levering av tjenester 

etter grunnpakken har vært tilfredsstillende i 2011.  

  

Bankens IT-dokumentasjon holdes løpende oppdatert 
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6. VURDERING AV KAPITALBEHOV (PILAR 2) 

6.1 Innledning 

Økonomisk kapital beskriver hvor mye kapital banken trenger for å dekke den faktisk pådratte 

risiko. Styret har vedtatt policyer for overordnet risikostyring og kontroll, og for de viktige 

risikoområder. Banken tar utgangspunkt i Pilar1-beregningene, og legger til ekstra kapital der 

den underliggende risiko tilsier at det er nødvendig. 

 

Kredittrisiko
50 %

Operasjonell rsiko
8 %

Markedsrisiko
34 %

Konsentrasjonsrisiko
4 %

Forretningsrisiko
4 %

Fordeling av økonomisk kapital

 
 

 

6.2 Kredittrisiko 

6.2.1 Motpartsrisiko 

Bank2 har en avvikende risikoprofil i forhold til andre banker, og må forvente noe høyere 

tapsnivåer for lån under de ulike risikovektklassene ved beregninger under Pilar 1. Det 

generelle minstekravet til kapital etter kapitalkravsforskriften vil derfor neppe fange opp den 

samlede iboende kredittrisiko som følger av bankens valg av kundesegment. Dette gir 

grunnlag for å anta at det er behov for å sette av tilleggskapital ut over minstekravet etter 

Pilar 1. 

Bankens forventede tap dekkes over ordinær drift ved at banken har god rentemargin. Etter 

dekning for driftskostnader kompenserer rentemarginen for den økte risikoen som følger av 

bankens valgte kunde- og produktsammensetning, og alene mer enn dekker et sannsynlig tap i 

et ordinært driftsår.  

Banken har vurdert situasjonen i to ulike stressituasjoner: 

 Boligprisfall på 15 %: Bank2 har ikke tilbud om toppfinansiering og gir kun lån 

innenfor 75 % (80 % i Oslo og Akershus). Banken berøres derfor i liten grad av et 

slikt prisfall på boliger. 

 Boligprisfall på 35 %: I en situasjon som ligner på prisutviklingen fra 1980- til 1990-

tallet vil Bank2 kunne oppleve økte tap, og det er under et relativt ekstremt 

misligholdsscenario beregnet et tilleggskapitalbehov på 10 mill. kroner.  
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6.2.2 Restrisiko 

Kapitalavseting i forhold til restrisiko er vurdert. Det er konkludert med at de etablerte 

sikkerheter må antas være relativt effektive, og den usikkerhet som allikevel kan finnes fanges 

etter bankens vurdering opp av tilleggsavsetningen over. 

6.2.3 Konsentrasjonsrisiko 

Konsentrasjonsrisiko defineres som den risiko som oppstår ved å konsentrere eksponeringen 

mot en enkelt kunde, bransje, geografisk område – eller mot engasjementer der sikkerhetene 

har like risikoegenskaper. 

Bank2 har en viss konsentrasjon i store engasjementer (definert som engasjementer større enn 

10 % av ansvarlig kapital) og summen av de 20 største engasjementene, mot eiendomsrelatert 

virksomhet, samt geografisk i Oslo og Akershus. 

Totalt settes det til sammen av 7 mill. kroner for å dekke den samlede konsentrasjonsrisiko. 

Dette er også ment å ta høyde for unøyaktigheter og svakheter i beregninger for øvrig. 

 

Det er etter bankens vurdering behov for tilleggskapital ut over Pilar 1-kravet til 

dekning av kredittrisiko i bankens utlånsportefølje med 17 mill. kroner. 

 

6.3 Markedsrisiko 

Markedsrisikoen i Bank2 styres og overvåkes av rammer vedtatt av styret. Rammene er 

nedfelt i bankens markedspolicy, og revideres minst en gang i året.  

Bank2 er utelukkende finansiert med egenkapital og innskudd fra publikum. Med få 

alternative finansieringskilder er banken utsatt for likviditetsrisiko. For å redusere 

likviditetsrisiko har banken betydelig overskuddslikviditet.  

Det er derfor viktig for banken at det gjøres plasseringen som er ”likvide eller lar seg belåne 

gjennom Norges Bank eller andre kredittinstitusjoner. Når det gjelder nye plasseringer/ 

investeringer i obligasjoner eller andre verdipapirer skal det vektlegges å oppnå en 

veldiversifisert portefølje som kan antas å være likvide også i stressede situasjoner.  

Alle investeringer skal ivareta hensynet til; 

 Sikkerhet 

 Risikospredning 

 Avkastning 

 Likviditet 

Tillatte aktiviteter og investeringer innen markedsrisikoområdet er: 

 Innskudd i andre kredittinstitusjoner 

 Pengemarkedsfond / Kredittfond / Rentefond 

 Obligasjoner / Fondsobligasjoner/ Sertifikater / OMF 

 Ansvarlige lån i andre kredittinstitusjoner 
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Nåværende portefølje av high yield industriobligasjoner skal fases ut etter hvert som de 

kommer til forfall. 

Banken har begrenset eksponering mot renterisiko. Bankens gjeld har flytende rente og 

bankens eiendeler har i all hovedsak flytende rente eller relativt kort rentebinding. Pr 

31.03.2012 utgjorde tapspotensialet for renterisiko ved et 2 % -poeng skift i rentekurven 6,8 

mill kroner.  

 

Banken vurderer at rammer og faktisk eksponering mot markedsrisiko tilsier et 

kapitalkrav for markedsrisiko utover kravet for eksponeringene under pilar 1 på 49 

mill. kroner  

 

6.4 Operasjonell risiko 

Bankens målsetting er å ha en lav operasjonell risiko. Styret vurderer banken å ha lav til 

moderat operasjonell risiko. 

Under Pilar 1 er kapitalkravet 12 mill. kroner for å dekke operasjonell risiko. Banken har en inntekts- 

og balansesammensetning med relativt høy rentenetto i forhold i forhold til balansestørrelsen som gjør 

at banken får et relativt høyt beregnet krav til operasjonell risiko under Pilar 1. Med bakgrunn i de 

vurderinger som er gjort med hensyn til bankens faktiske eksponering for og styring og kontroll av den 

operasjonelle risikoen, konkluderes det med at det ikke er behov for å avsette tilleggskapital ut over 

Pilar 1-kravet 

 

6.5 Likviditetsrisiko 

Bankens likviditetsrisiko styres gjennom likviditetspolicy og -strategi, som vedtas av styret og 

revideres minst en gang pr. år. Disse retningslinjene fastsetter risikorammer for 

likviditetsstyringen og et rapporteringsopplegg.  

Bank2 har kundeinnskudd og egenkapital som eneste finansieringskilde. Banken har betydelig 

høyere volum på innskuddene enn på bankens utlån, og overskuddslikviditet plasseres som 

innskudd i andre banker, i pengemarkedsfond og i obligasjoner.  

Pr 31.03.2012 var bankens likvide eiendelsside strukturert som følger:  

Uten binding Innen en uke 1 uke- 1 mnd 1 - 2 mnd 2 - 3 mnd 3 - 6 mnd 6 - 9 mnd 9 - 12 mnd Inntil 2 år Over 2 år

Bankinnskudd 148,1           43,1                  1,0                    -              -              -              -              1,3                -             -              

Senior Bank Obligasjoner -              189,1                -                    -              -              -              -              -                -             -              

Obligasjoner Med Fortrinnsrett -              447,4                -                    -              -              -              -              -                -             -              

Rentefond -              10,0                  -                    -              1,3              -              -              -                31,0           -              

Industri Obligasjoner -              61,9                  -                    -              -              -              -              -                -             -              

Sum 148,1           751,6                1,0                    -              1,3              -              -              1,3                31,0           -               

Bankens likviditetsrisiko kommer i praksis fra innskuddskundene. Bankens erfaring er at 

innskudd er en stabil finansieringskilde også i situasjoner hvor banker er under press. 

Ved utgangen av Q1 2012 hadde banken en innskuddsdekning på 152 %. Banken forventer 

redusert innskuddsdekning fremover, men den forventes fortsatt å være høy.  

 

Banken vurderer at det ikke er behov for tilleggskapital knyttet til likvidrisiko. 
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6.6 Oppsummering av kapitalbehovet 

På bakgrunn av regnskapstall, budsjetter, strategier og planer samt vurdering av 

risikosituasjonen pr. 31.03.2012 er det styrets vurdering at kapitalbehovet er som følger: 

 

Type risiko Pilar 1 (8%)

Tillegg 

konsesjons-

krav (12%)

Regulatorisk 

minstekrav

Tillegg 

Pilar 2 ifht 

Pilar 1 (8%)

Sum 

Pilar 1 og 

Pilar 2

Kommentar

Kredittrisiko 65.900       10.000        75.900     

Basert på stresstest og tillegg for

konsentrasjon. Tilleggskapitalen dekker kun 

kredittrisiko i utlånsporteføljen. Behov for

tilleggskapital knyttet til investeringer

vurderes under markedsrisiko.

Operasjonell risiko 12.000       -             12.000     

Markedsrisiko 52.000        52.000     Basert på stresstester av plasseringer

Konsentrasjonsrisiko 7.000          7.000      

Renterisiko -             -          

Likviditetsrisiko -             -          

Omdømmerisiko -             -          

Forretningsrisiko 5.900          5.900      

Strategisk risiko -             -          

Compliance risiko -             -          

Sum kapitalbehov 77.900       38.950         116.850         74.900        152.800   15,6 % av beregningsgrunnlaget

Internt kapitalmål 162.600   16,6 % av beregningsgrunnlaget

   hvorav skal være kjernekapital 162.600   16,6 % av beregningsgrunnlaget

Faktisk ansvarlig kapital 196.900   20,20 % av beregningsgrunnlaget

   hvorav kjernekapital 196.900   20,20 % av beregningsgrunnlaget

Faktisk bufferkapital 

Ansvarlig kapital 119.000      80.050          44.100     Buffer ifht internt kapitalmål

Kjernekapital 119.000      80.050          44.100     Buffer ifht internt kapitalmål  

 

Banken har pr 31.03.2012 en kjernekapital på 197 mill. kroner, og styret anser at dette vil 

være tilstrekkelig for bankens nåværende og fremtidige risikoprofil. 

Det er ikke hensyntatt eventuelle diversifiseringseffekter mellom de enkelte risikotypene. Det 

er tilsvarende blitt lagt til grunn liten grad av diversifisering innen de enkelte risikotypene. 

Usikkerhet i modellberegninger samt svakheter i styring og kontrollrutiner er forsøkt 

hensyntatt ved å legge konservative anslag til grunn. 


