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INNLEDNING 
 

 
Formålet med dette dokumentet er å oppfylle kravene til offentliggjøring av 
finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriftens del IX (pilar 3). Alle tall i 
dokumentet er oppgitt pr. 31.12.2015 med mindre annet fremgår. 
 

1.1 Pilar 1  minimumskrav til ansvarlig kapital 

Pilar 1 omhandler generelle kapitalkrav (minimumskrav og bufferkrav) og er 
en videreutvikling av det tidligere kapitaldekningsregelverket, Basel I. De nye 
kapitalkravsreglene innebærer både økte minimumskrav og økte krav til 
kvaliteten på kapitalen. Minimumskravet består av et minstekrav på 8 % samt 
diverse tilleggsbuffere.  
 
 
Bank2 benytter standardmetoden for beregning av kredittrisiko og 
basismetoden for operasjonell risiko. Banken er ikke eksponert for 
markedsrisiko som det skal beregnes kapitalbehov for under Pilar 1.  
 

Standardmetoden 

 
I henhold til standardmetoden spesifiseres bankens eiendeler i ulike 
engasjementskategorier. Engasjementer innenfor de ulike kategoriene vektes 
i beregningsgrunnlaget med ulike satser. Satsene avhenger både av 
engasjementskategori, sikkerheter, type engasjement og om engasjementet 
er misligholdt. I tillegg inkluderes garantier gitt av banken, og ubenyttede 
trekkrettigheter. 
 
De ulike satser som benyttes er i hovedtrekk følgende (nærmere beskrevet i 
kapitalkravsforskriften): 
 
       Vekt i beregningsgrunnlaget 
Lån til staten og kontanter    0 % 
Obligasjoner med fortrinnsrett   10 % 
Boliglån innenfor 80 %     35 % 
Lån gitt til massemarked*    75 % 
Øvrige lån       100 % 
Innskudd/obligasjoner i kredittinstitusjoner 20 % og 50 % 
Egenkapitalinstrumenter    100 % 
Misligholdte engasjementer    100 % eller 150 % 
 
* Hvis banken har en stor og veldiversifisert portefølje, kan deler av denne etter nærmere regler 
klassifiseres som massemarkedsengasjementer. Bank2 har ikke massemarkedsengasjementer 
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Basismetoden 

 
Operasjonell risiko beregnes etter basismetoden med utgangspunkt i 
bankens gjennomsnittlige inntekter de tre siste år. Kapitalkravet knyttet til 
operasjonell risiko utgjør 15 % av gjennomsnittlig inntekt de tre siste år. 
Nærmere beskrivelse finnes i kapitalkravsforskriften. 
 

1.2 Pilar 2  vurdering av totalt kapitalbehov og tilsynsmessig 
oppfølging 

Pilar 2 er basert på to hovedprinsipper. Bankene skal ha en prosess (ICAAP) 
for å vurdere samlet behov for ansvarlig kapital i forhold til risikoprofil, og en 
strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå. Styret har ansvaret for at en slik 
prosess gjennomføres, og det er også bankens styre som fastsetter ønsket 
risikoprofil og derved nivået på ansvarlig kapital.  
 
Banken har en fullstendig kapitalbehovsvurdering minimum én gang pr. år. 
Denne prosessen ses i sammenheng med og påvirker bankens utarbeidelse 
av strategiske planer og budsjettprosess. Resultatet av 
kapitalbehovsvurderingen blir i tillegg benyttet som grunnlag ved 
utarbeidelse av bankens risikodokumenter, herunder ved fastsettelse av de 
rammer som gis av styret. 
 
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. 
 

KONSOLIDERING 
 
Finans2 er et nystartet datterselskap av Bank2 ASA som tilbyr 
tredjepartsinkasso, administrative tjenester som reskontro og 
fakturaadministrasjon, samt fordringsfinansiering i form av factoring og kjøp 
av fordringer i tett samarbeid med Bank2. Resultatet fra Finans2 er 
konsolidert i regnskapet for 2015. 
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BEREGNING AV KAPITALDEKNING (PILAR 1) 

Ansvarlig kapital og kapitalkrav 

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 omfatter 
egenkapital og en utstedt fondsobligasjon på 50 mill. kroner. 

 
 

Fondsobligasjoner 

Fondsobligasjoner har status som kjernekapital i form av hybridkapital, og 
kan ikke kreves innfridd av obligasjonseierne. Obligasjonene kan heller ikke 
innfris uten Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet 
på det aktuelle tidspunktet. Obligasjonene står tilbake for all annen gjeld, 
men skal ha lik prioritet som annen hybridkapital og dekkes foran bankens 
egenkapital. Bank2 skal til enhver tid kunne kansellere utbetaling av renter, 
og Finanstilsynet kan pålegge banken å stoppe renteutbetalinger. 
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Tab.1 Vekting av beregningsgrunnlaget 
                2015 2014 

 

Banken har ingen handelsportefølje, og beregner derfor ikke kapitalkrav for 
markedsrisiko under pilar 1. 

 

Pilar II Vurdering av kapitalbehovet 

Uavhengig av nivå og kvalitet på risikostyringen kan banken komme til å stå 
overfor en situasjon som krever at banken har tilstrekkelig egenkapital, 
utover det som beregnes under Pilar 1. Banken har etablert prosesser for å 
vurdere nødvendig krav til kapitalens størrelse og sammensetning. 

Banken vil besørge at kapitalnivået til enhver tid overstiger både beregnet 
kapitalbehov og regulatoriske krav med en rimelig margin. Videre skal 
kapitalmålet gi tilstrekkelig buffer og kapasitet således at banken kan utnytte 
endrede markedsbetingelser og tilpasse forretningsplattformen og tilbudet til 
bankens eksisterende og nye kunder, samt tilfredsstille investorer/markedet. 

Med bakgrunn i ovenstående er det etablert minimumsmål både for ren 
kjernekapital, kjernekapital og ansvarlig kapital for de kommende år. Styret 
anser at minimumsmål for ansvarlig kapitaldekning i tråd med tabellen under 
vil være betryggende. Bankens gjeldende minimumsmål pr. 31.12.15: 
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Risikostyring i Bank2 

Rammeverk 

Styret har det overordnede ansvaret for risikostyringen i banken, og har 
vedtatt policyer og retningslinjer som skal sikre effektiv styring av risiko i 
forhold til tilgjengelig kapital, eksterne lover og forskriftskrav. 
Risikostyringsdokumentene inneholder rammer for eksponering, og skal 
bidra til at banken oppnår de målsetninger som er satt. 

Rapportering 

Bankens risikorapportering har som formål å sikre at ledelsen 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 minst årlig utarbeides en ICAAP-rapport og en internkontrollrapport. I 
tillegg vil banken ved behov utvikle egne rapporter om bankens 
risikosituasjon. 

Organisering av risikostyringen 

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. 
 
Banken har opprettet en egen risiko- og compliancefunksjon. Formålet med 
den interne risikostyringsfunksjonen er å sikre at bankens 
risikostyringsopplegg blir etablert og gjennomført i henhold til vedtatt 
ambisjonsnivå og vedtatte retningslinjer, herunder at den oppfyller 
regulatoriske krav, samt at banken har et effektivt, hensiktsmessig og 
forsvarlig opplegg for å sikre etterlevelse av relevante lover, forskrifter og 
rundskriv, samt interne rammer og retningslinjer. 
 



Bank2 – Basel II – Pilar 3   Side 8 av 15 

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

Kreditt- og motpartsrisiko  
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. 
 
Med bakgrunn i vedtatt strategi som nisjebank, med fokus på kunder som av 
ulike årsaker har problemer med å få finansiering i andre banker, 
representerer bankens kunder en høyere misligholdsrisiko enn kunder i 
ordinære banker. Banken krever derfor i utgangspunktet sikkerhet i fast 
eiendom for sine utlån m.v., hvor kredittengasjementet ligger godt innenfor 
antatt markedsverdi på bankens pantobjekt. Banken kan i tillegg, innenfor en 
nærmere angitt ramme vedtatt av bankens styre, yte kreditter uten sikkerhet. 
Disse innvilges etter særskilte retningslinjer. 
 
Kreditt- og motpartsrisiko utgjør en vesentlig dels av bankens totale 
risikoeksponering, og nærmere beskrevet i eget avsnitt under. 

Restrisiko 

Risikoen for at sikkerheter det tas hensyn til ved fastsettelse av kapitalkrav 
for kredittrisiko, er mindre effektive enn forventet. 
 
I bankens interne vurdering av totalt kapitalbehov (ICAAP) er det foretatt 
vurderinger av restrisiko. Denne risikoen er således hensyntatt i vurderingen 
av bankens minimumsmål til kapital. 

Konsentrasjonsrisiko 

Risikoen som oppstår ved å konsentrere eksponeringen mot en enkelt kunde, 
bransje, geografisk område  eller mot engasjementer der sikkerhetene har 
like risikoegenskaper. 
 
I bankens ICAAP er det avsatt noe til konsentrasjonsrisiko, først og fremst i 
forhold til bransjekonsentrasjon. Denne risikoen er således hensyntatt i 
vurderingen av bankens minimumsmål til kapital. 

Markedsrisiko  

Risiko for tap som skyldes endringer i observerbare markedsvariabler som 
renter, valutakurser og verdipapirkurser. For Bank2 er markedsrisiko knyttet 
til investeringer av overskuddslikviditet i finansielle instrumenter og til 
renterisiko knyttet til balansen forøvrig. Følgende spesifikke enkeltrisikoer er 
definert under hovedrisikoen «Markedsrisiko»: 
 
Aksjerisiko: Risiko for tap av kapital knyttet til posisjoner i 
egenkapitalinstrumenter. 

Renterisiko: Risiko for tap av kapital eller inntekter som følge av endring i 
markedsrenten. 
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Valutarisiko: Risiko for tap av kapital eller inntekter som følge av ugunstig 
valutakursutvikling. Oppstår som en følge av at åpne posisjoner i andre 
valutaer enn norske kroner, endrer verdi ved valutakursendring. 

Kursrisiko: Risiko for fall i markedsverdi for verdipapirer. 

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

Kredittrisiko: Risiko for tap av hele eller deler av obligasjonsverdien som 
følge av obligasjonsutsteders mislighold.  

 
 
 
Ved vurderingen av bankens kapitalbehov knyttet til markedsrisiko er 
utgangspunktet for vurderingen rammen (ramme for maksimalt akseptabelt 
tap) som er vedtatt av styret. I bankens ICAAP er det avsatt kapital til 
markedsrisiko. Denne risikoen er således hensyntatt i vurderingen av 
bankens minimumsmål til kapital. 
 
For en oversikt over bankens balansesammensetning, se tabell under 
Likviditetsrisiko 
 
 

Operasjonell risiko  

Risiko for tap pga. utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller 
systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser, bl.a. som følge av: 
 

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

 manglende sikring av omdømme, eiendeler og ressurser mv.,   
 bevisste handlinger fra egne ansatte og/eller utenforstående med sikte 

på å oppnå urettmessige fordeler,  
 manglende sikring av kunders eiendeler eller uaktsomhet ved 

forvaltning av eiendeler på vegne av andre  

Det foreligger egen styrevedtatt policy på området og policyer og 
rutinebeskrivelser for alle vesentlige prosesser. Banken har i forhold til 
totalporteføljen en høy salgsaktivitet på kredittsiden, som fordrer god styring 
og kontroll med den operasjonelle risikoen.  
 
Ved beregningen av bankens totale kapitalbehov (ICAAP) vurderes det om det 
skal settes av ekstra kapital til operasjonell risiko utover Pilar 1. Banken har 
imidlertid en inntekts- og balansesammensetning med forholdsvis høy 
rentenetto i forhold til balansestørrelsen som gjør at banken får et relativt 
høyt beregnet krav til operasjonell risiko under Pilar 1. Det er derfor for 2016 
konkludert med at det ikke er grunnlag for å avsette tilleggskapital ut over 
Pilar 1-kravet. 
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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.  
 
Bank2 har kundeinnskudd og egenkapital som eneste finansieringskilder. 
Banken har betydelig høyere volum på innskuddene enn på bankens utlån, og 
overskuddslikviditet plasseres som innskudd i andre banker, i rentefond og i 
obligasjoner.  
 
Pr. 31.12.2015 hadde bankens balansesammensetning: 
 

 

 

Bankens likviditetsrisiko vil hovedsakelig være drevet av bevegelser på 
innskuddsbalansen. Erfaringene tilsier at innskudd vil være en stabil 
finansieringskilde, også i situasjoner hvor banker er under press. 
 
Pr. 31.12.2015 var bankens innskudd fordelt som følger: 
 
 Mill. kr 
Innskudd > 20 mill. kr 60 
Innskudd 2 - 20 mill. kr 283 
Innskudd < 2 mill. kr 1.915 
SUM 2.258 

 

 

Ved utgangen av 2015 var innskuddsdekningen 111 %. Banken vil tilstrebe en 
innskuddsdekning som minst skal utgjøre 100 % i perioden 2016-2018.  

Likviditetsrisikoen anses som lav. 
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Det er utarbeidet en egen policy for likviditetsrisiko med konkrete krav til 
rammer etc. I tilknytning til denne er det også utarbeidet en beredskapsplan 
for banken. 

Hovedstrategi for kontroll av likviditetsrisikoen vil være å 

― etablere gode og tilfredsstillende rammer for likviditetsbuffer, 
― ha målrettede rutiner for internkontroll med lederrapportering, 
― videreutvikle klare og gode interne styringssystemer og rutiner, og 
― ha fokus på risikoovervåkning. 

Ved beregningen av bankens totale kapitalbehov vurderes det om det skal 
avsettes tilleggskapital under Pilar 2 til likviditetsrisiko. Det anses imidlertid 
at banken vil kunne håndtere store fluktuasjoner i innskuddsbalansen uten å 
bli tvunget til å selge illikvide eiendeler eller realisere investeringer med tap 
som følge av f. eks. rentebindingsklausuler. Store deler av 
overskuddslikviditeten er i investeringer med korte bindingstider. Det er 
således konkludert med at det ikke settes av tilleggskapital for 2016 for 
dette risikoområdet. 
 

Kredittrisiko 

Definisjon av misligholdte engasjementer 

Som hovedregel er et engasjement misligholdt når avdrag og renter ikke er 
betalt til rett tid, eller en rammekreditt er trukket utover et bevilget beløp. 
Forsinkelser med avdrag på nedbetalingslån eller uvesentlige/korte overtrekk 
på rammekreditter betraktes som uregelmessigheter fra kundens side. Hvis 
manglende betaling strekker seg utover 90 dager, klassifiseres og 
rapporteres imidlertid engasjementet alltid som misligholdt. Utlån og andre 
engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske 
situasjon gjør det sannsynlig at tapet vil materialisere seg på et senere 
tidspunkt, klassifiseres som tapsutsatte engasjementer. Misligholdte 
engasjementer under 90 dager, hvor det er åpnet konkurs eller 
gjeldsforhandlinger, iverksatt rettslig inkasso, foretatt utpanting eller tatt 
utlegg i, klassifiseres også som tapsutsatte engasjementer. Friskmelding av 
tidligere tapsavsatte engasjementer skjer når gjeldende betalingsplan er fulgt 
og/eller tilstrekkelig tilleggssikkerhet er skaffet til veie, og engasjementet 
ikke lenger er tapsutsatt.  
 

Metode for beregning av nedskrivninger 

Kriteriet for beregning av nedskrivninger på individuelle utlån er at det 
foreligger objektive bevis for at et utlån har verdifall. Videre fremgår det at 
nedskrivning på grupper av utlån skal foretas dersom det foreligger objektive 
bevis for verdifall i utlånsgruppen.  
 
Alle lån hvor det ikke er foretatt individuelle nedskrivninger, inngår i gruppen 
for gruppevise nedskrivninger. Gruppenedskrivninger skal dekke verdifall 
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som må forventes å komme i tillegg til verdifall som er identifisert og 
beregnet på enkeltengasjementer. 
 
Individuelle nedskrivninger beregnes basert på at det ikke kan forventes 
løpende termininnbetalinger, samt neddiskontert verdi av sikkerheten på 
lånet. Panteverdiene vurderes konservativt. Neddiskonteringsperioden er 
antatt tid frem til realisering av pantobjektet. Etter nedskrivningene fortsetter 
banken inntektsføring av renter basert på de neddiskonterte verdier. 
 
Refinansieringslån uten sikkerhet nedskrives med 30 % hvis kunden ikke har 
pådratt seg betalingsanmerkninger ved inkassotidspunktet, og med 100 % 
hvis kunden har pådratt seg anmerkninger. 
 
Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at 
utleggsforretninger ikke har ført frem, ved rettskraftig dom, ved at banken 
har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet på 
annen måte anses som tapt for banken. Banken foretar ved utgangen av hver 
måned en konkret fastsettelse av tap på utlån og garantier 
 

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. 
 
 
Utlån og garantier fordelt etter sektor og næring pr. 31.12.15 
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Utlån og garantier fordelt etter geografi pr. 31.12.15 
 

 
 
 
 
Misligholdte og tapsutsatte engasjementer med nedskrivninger pr. 
31.12.15 
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Definisjon av misligholdte og tapsutsatte lån fremkommer under 
regnskapsprinsippene for utlån og garantier, mislighold og nedskrivninger. 
 
 
 
Nedskrivninger på individuelle lån pr. 31.12.15 
 

 
 

 
 
 
Individuelle nedskrivninger vurderes fortløpende på bakgrunn av ny 
informasjon, og uansett én gang pr. måned. 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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Nedskrivninger på grupper av utlån pr. 31.12.14 
 

 
 
 
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. 
 
 
Spesifikasjon av periodens tapskostnad, utlån og garantier 
 

 
  

For 2015var bokførte tap 1,1 % av brutto utlån, mot 0,8 % for 2014. 
Hovedtyngden av økningen omfatter ytterligere avskrivninger på to eldre 
næringsengasjementer knyttet til oppføring av leilighetsbygg i henholdsvis 
Moss og Tvedestrand. 
 

 

 


