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1 Innledning og formål med dokumentet 
 
Formålet med dette dokumentet er å oppfylle kravene til offentliggjøring av finansiell 
informasjon etter kapitalkravsforskriftens del IX (pilar 3).  
 
Alle tall i dokumentet er per 31. desember 2013 med mindre annet fremgår. 
 
Banken benytter standardmetoden ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. 
Dette innebærer at det brukes standardiserte myndighetsbestemte risikovekter ved 
beregning av kapitalkravet. For beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko 
benyttes basismetoden som innebærer at kapitalkravet beregnes i forhold til inntekt 
siste tre år. Banken har ikke handelsportefølje og beregner derfor ikke kapitalkrav for 
markedsrisiko. 
 
Det vises til annen litteratur for en nærmere beskrivelse av kapitaldekningsreglene. 
 

2 Konsolidering 

2.1 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede sels kaper mv 
Tabellene nedenfor gir en oversikt over datterselskap og tilknyttede selskaper som 
ikke er konsolidert og hvor investeringen ikke er fratrukket i ansvarlig kapital: 
 

 
 
 

2.2 Forskjeller mellom regnskapsmessig konsoliderin g og 
konsolidering etter kapitaldekningsbestemmelsene 

 
Det er ikke vist konsoliderte tall i årsregnskapet ettersom datterselskapet ikke har 
betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat. I tillegg driver 
datterselskapet virksomhet som er vesentlig forskjellig fra virksomheten i Hjartdal og 
Gransherad Sparebank. 
 
 
 

3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 
 

Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital

Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av 
stemmerett

Forretnings-
kontor

Type 
virksomhet

Rallarparken Eiendom AS                     1.000                     5.000 100 % 100 %  Notodden  Eiendom 

Notodden Utvikling AS                     2.000                          40 20 % 20 %  Notodden  Bedrifts-
rådgivning 

Garanti Viken Eiendomsmegling AS                     1.500                        299 20 % 20 %  Notodden  Eiendoms-
megling 

                    5.339 
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3.1 Ansvarlig kapital 
 
Bankens ansvarlig kapital består av sparebankens fond, gavefond og fondsobligasjon.. 
 

 
 
Fondsobligasjon er pålydende 20 millioner kroner. Rentekostnad er 3 - måneders 
NIBOR + 1,65 % med kvartalsvise renteforfall. Låntaker har rett til å innløse lånet til 
kurs 100 i år 2014, eller løpe videre med et rentepåslag på 3 – måneders NIBOR + 
2,65 prosentpoeng. 
 

3.2 Kapitalkrav 
Tabellen nedenfor viser kapitalkrav for kredittrisiko fordelt på de enkelte 
engasjementskategoriene slik disse er definert i kapitalkravsforskriften. I tillegg vises 
kapitalkrav for motpartsrisiko og operasjonell risiko og samlet kapitalkrav.  
 

Spesifikasjon av ansvarlig kapital (tall i tusen NOK)

Bank

Kjernekapital:

Sparebankens fond 222.002

Gavefond 100

Overfinansiering av pensjonsforpliktelse -3.344

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -35.745

Ren kjernekapital 183.013

Samlet hybridkapital 20.000

 - herav med incentiver til innløsning

 -herav omfattet av overgangsbestemmelser 20.000

Sum kjernekapital 203.013

Sum ansvarlig kapital 203.013

Kapitaldekning 15,55 %
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4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 

4.1 Definisjon av mislighold og verdifall 
 
Mislighold:  
Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 
90 dager etter forfall, eller når overtrekk på innskuddskonti og ramme kreditter ikke er 
dekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket.  
 
Et utlån har verdifall dersom en tapshendelse reduserer utlånets estimerte fremtidige 
kontantstrøm. 
 
Objektive bevis på at et utlån har verdifall kan være: 
 

• Vesentlig finansielle problemer hos debitor 
• Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd 
• Innvilget betaingsutsettelse 

Minimumskrav til ansvarlig kapital (beløp i tusen kroner)

Engasjementskategorier Minimumskrav

Stater og sentralbanker 0

Lokale og regionale myndigheter 375

Offentlig eide foretak 0

Multilaterale utviklingsbanker 0

Internasjonale organisasjoner 0

Institusjoner 7.140

Foretak 16.552

Massemarkedsengasjementer 0

Engasjementer med pantesikkerhet i bolig 61.728

Forfalte engasjementer 1.426

Høyrisiko-engasjementer 0

Obligasjoner med fortrinnsrett 910

Andeler i verdipapirfond 1.055

Øvrige engasjementer 9.038

Sum kapitalkrav for kredittsisiko 98.224

Kapitalkrav for motpartsrisiko 0

Kapitalkrav for operasjonell risiko 9.654

Fradrag -3.457

Sum 104.421
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• Sannsynlighet for gjeldsforhandlinger, oppbud eller konkurs 
 
Objektive bevis på at en gruppe av utlån har verdifall kan være: 
 

• Negative endringer i betalingsstatus til debitor i utlånsgruppen 
• Nasjonale eller lokale økonomiske forhold som påvirker utlånsgruppen 

 

4.2 Metode for beregning av nedskrivninger 
 
Individuelle nedskrivning blir vurdert der banken har objektive bevis for at 
engasjementet er tapsutsatt. Sannsynlighet for løsning sammen med en konservativ 
vurdering av de deponerte sikkerhetene gir banken et estimat på de individuelle 
nedskrivninger. 
 
Gruppevise nedskrivninger tar utgangspunkt i grupper av utlån med sammenfallende 
risikoklasse og historiske tap i gruppen.. 
 
 

4.3 Engasjementer fordelt på engasjementstyper, typ er av 
motparter og geografiske områder  

 
Matrisen viser samlet engasjementsbeløp etter individuelle nedskrivninger fordelt på 
engasjementstyper, typer av motparter og geografiske områder.  
 

 
 

Engasjementer1 fordelt på engasjementstyper, geografiske områder og typer av motparter (beløp i tusen kroner)

Type motpart
Utlån og 
fordringer

Ubenyttede 
rammer Garantier Sum

Personkunder 1.388.584 43.464 2.222 1.434.269

Primærnæringer 19.776 5.212 742 25.730

Industri og bergverk 4.893 684 2.175 7.752

Energi 80.243 2.321 344 82.907

Bygg og anlegg 64.909 18.039 21.638 104.586

Eiendomsdrift 281.599 3.871 0 285.470

Øvrige næringer 93.463 30.696 16.583 140.742

Eika BoligKreditt 107.751 107.751

Øvrige finansinstitusjoner 2.500 2.500

Sum 1.933.466 104.287 153.955 2.191.707

Hjartdal Kommune 268.391                15.831                   110.222            394.444          

Notodden Kommune 1.101.615              63.029                   21.728             1.186.372       

Kongsberg Kommune 211.841                9.612                    4.362               225.815          

Oslo og Akershus 125.998                4.661                    15                    130.674          

Resten av landet 225.621                11.154                   17.628             254.402          

Sum 1.933.466              104.287                 153.955            2.191.707       
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4.4 Engasjementer fordelt på engasjementstyper og 
gjenstående løpetid 

 
Matrisen viser beløp for ulike engasjementstyper fordelt på løpetid.  
 

 
 

4.5 Mislighold, nedskrivninger og avsetninger på ga rantier 
 
Matrisen viser misligholdte utlån og individuelle nedskrivninger på utlån samt 
avsetninger på garantier fordelt på typer av motparter og geografiske områder.  
 

 
 
 

Engasjementer1 fordelt på engasjementstyper og gjenstående løpetid (beløp i tusen kroner)

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

Utlån og fordringer 211.139                6.197                    87.286             402.207          1.226.637     1.933.466      

Ubenyttede rammer 104.287                104.287        

Garantier 153.955        153.955        

Sum 315.426                6.197                    87.286             402.207          1.226.637     153.955        2.191.708      

Type motpart
Misligholdte
engasjementer

Engasjementer med 
nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger1

Resultatførte 

nedskrivninger1 

siste år

Garantier 
med 

avsetning2
Avsetninger 
på garantier

Personkunder 10.423                  2.524                    983                  191                

Primærnæringer

Industri og bergverk

Bygg og anlegg 167                       10.199                   648                  454                

Varehandel, hotell/restaurant 2.088                    2.691                    1.609               2.162             

Finans, eiendom, forretningsmessige tj 529                       587                       119                  -7                   

Terra BoligKreditt

Øvrige finansinstitusjoner

Sum 13.207                  16.001                   3.359               2.800             

Hjartdal Kommune 293                       6.849                    539                  163                

Notodden Kommune 6.409                    9.152                    1.800               1.706             

Kongsberg Kommune 2.952                    0                           0                     -89                 

Oslo og Akershus 283                       0                           0                     0                    

Resten av landet 3.270                    0                           1.020               1.020             

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.
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4.6 Endringer i nedskrivninger og avsetninger på ga rantier 

 
 

 
 
 

4.7 Bruk av offisiell rating for kapitaldekningsfor mål 
 
Etter standardmetoden vil kapitalkravet kunne avhenge av motpartens offisielle rating. 
Offisiell rating vil i liten grad være aktuelt for bankens lånekunder, men kan være 
aktuelt for utstedere av verdipapirer banken plasserer i. I så fall er det rating fra 
Standard & Poor's, Moody's og/eller Fitch som er aktuelle. Banken har på 
rapporteringstidspunktet ingen engasjementer hvor ratingen påvirker 
kapitaldekningen.    
 
 

Endringer i nedskrivninger på individuell utlån og avsetninger på garantier siste år (beløp i tusen kroner)

Utlån Garantier Sum

Inngående balanse 3.626                    -                        3.626               

+Økte nedskrivninger på individuelle utlån/
avsetninger på garantier 1.289                    -                        1.289               

+Nye nedskrivninger på individuelle utlån/
avsetninger på garantier 2.123                    -                        2.123               
-Konstatert tap på tidligere individuelle                                                                                                                                                                                                                       
nedskrivninger/avsetninger på garantier -3.065                   -                        -3.065              
-Tilbakeføring på tidligere individuelle                                                                                                                                                                                                                        
nedskrivninger/avsetninger på garantier -613                      -                        -613                 

Utgående balanse 3.359                    -                        3.359               

Endringer i nedskrivning på grupper av utlån siste år (beløp i tusen kroner)

Inngående balanse 8.799                    
+/- Periodens nedskrivninger på grupper 
av utlån -1.327                   

Utgående balanse 7.472                    

Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger (beløp i tusen kroner)

Utlån Garantier Sum
Periodens endring i individuelle 
nedskrivninger/avsetninger -266                      0                           -266                 

Periodens endring i gruppenedskrivninger -1.327                   0                           -1.327              
Periodens konstaterte tap som det 
tidligere år er foretatt individuell 
nedskrivning for 3.017                    0                           3.017               
Periodens konstaterte tap som det 
tidligere år ikke er foretatt individuell 
nedskrivning for 1.029                    0                           1.029               
Periodens inngang på tidligere års 
konstaterte tap -110                      0                           -110                 

Periodens tapskostnad 2.343                    0                           2.343               
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4.8 Engasjementsbeløp og bruk av sikkerheter m.v. v ed 
fastsettelse av kapitalkrav 

 
Matrisen viser samlet engasjementsbeløp før og etter at det er tatt hensyn til 
sikkerheter samt engasjementsbeløp som er fratrukket den ansvarlige kapitalen.  
 

 
 
Hovedtyper av pant som benyttes for kapitaldekningsformål er pant i bolig og 
fritidseiendom. Garantier har i liten grad betydning for kapitaldekningen. I noen 
tilfeller benyttes garantier fra banker eller regionale myndigheter. Banken benytter 
ikke kredittderivater. 
 
Det tas ikke hensyn til motregningsadgang ved beregning av kapitalkrav. 
Verdivurdering av sikkerheter tar utgangspunkt i sikkerhetens markedsverdi, men…  
Verdivurdering av boligeiendommer oppdateres ved vesentlige endringer i markedet 
og minst hvert tredje år.  
 
Det tas hensyn til konsentrasjonsrisiko i bankens ICAAP, likevel slik at 
konsentrasjonsrisiko som følge av konsentrasjon av typer av sikkerheter ikke 
eksplisitt tilordnes kapitalbehov. 
 

4.9 Motpartsrisiko knyttet til derivater 
 
Samlet engasjementsbeløp hvor det beregnes kapitalkrav for motpartsrisiko utgjorde 
MNOK  29.845  (engasjementsbeløp før sikkerhetsstillelse og konverteringsfaktor). 
 
Matrisen under viser derivatkontraktenes virkelige verdi før og etter motregning. 
 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 
før sikkerheter

Engasjementsbeløp 
etter sikkerheter

Fratrukket den 
ansvarlige 
kapitalen

Benyttede 
ratingbyråer

Andel sikret 

med pant1
Andel sikret 

med garantier1

Stater og sentralbanker 33.351                  33.351                   0                     

Lokale og regionale myndigheter 23.443                  23.443                   0                     

Offentlig eide foretak 0                          0                           0                     

Multilaterale utviklingsbanker 0                          0                           0                     

Internasjonale organisasjoner 0                          0                           0                     

Institusjoner 209.017                209.017                 0                     

Foretak 288.689                287.712                 35.745             

Massemarkedsengasjementer 0                          0                           0                     

Engasjementer med pantesikkerhet i bolig 1.810.744              1.810.744              0                     

Forfalte engasjementer 18.620                  16.573                   0                     

Høyrisiko-engasjementer 0                          0                           0                     

Obligasjoner med fortrinnsrett 113.802                113.802                 0                     

Andeler i verdipapirfond 65.910                  65.910                   0                     

Øvrige engasjementer 151.775                151.440                 3.344               

Sum 2.715.351              2.711.992              39.089             
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5 Egenkapitalposisjoner 
 
Aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond klassifisert som omløpsmidler 
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. 
Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler, vurderes til anskaffelseskost. 
 
Dersom virkelig verdi av aksjene klassifisert som anleggsmidler faller under 
anskaffelseskostnad, og verdifallet er vurdert ikke å være av forbigående karakter, 
nedskrives aksjene. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for 
nedskrivningen ikke lenger er til stede. 
 
Matrisen under viser egenkapitalposisjoner fordelt etter om de holdes for 
gevinstformål eller strategisk formål.  
 

 

6 Renterisiko 
Ved endring i markedsrenten kan ikke banken foreta renteendringer for alle 
balanseposter samtidig dersom disse har ulik bindingstid. 
 
Banken har 6 ukers varslingsfrist for renteendring på flytende utlån og 8 uker for 
flytende innskudd. Banken har og renterisiko knyttet til verdipapirer og 
verdipapirgjeld. Banken har rentebytteavtaler på MNOK 30 for å redusere 
renterisikoen knyttet til utlån med fast rente.  
 
Bankens renterisiko pr. 31.12.2013 
 

Motpartsrisiko ved derivatkontrakter

Beløp i tusen kroner Virkelig verdi1

Før motregning 2.361

Etter motregning -                       

1 Med virkelig verdi før motregning forstås summen av virkelig verdi av alle kontrakter med positiv verdi. 

Virkelig verdi etter motregning er summen av virkelige netto positive verdier mot hver enkelt motpart.

Egenkapitalposisjoner 

Beløp i tusen k roner Bokført verdi Virkelig verdi

Realisert 
gevinst/
-tap i perioden

Urealisert 
gevinst/
-tap 

Herav 
medregnet i 

kjernekapital1

Herav 
medregnet
i 

tilleggskapital1

Aksjer og andeler - gevintsformål

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 65.910                  65.910                   1.600               

Aksjer og andeler - strategisk formål

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 67.158                  67.158                   -42                 

1 "Herav" sikter til urealiserte gevinster/tap
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Renterisiko rapporteres kvartalsvis. Renterisikoen er målsatt i bankens markedspolicy. 
 

7 Styring og kontroll av risiko 
 
Banken har en overordnet beskrivelse av virksomhets- og risikostyring. Dokumentet 
er vedtatt av bankens styre og sees i sammenheng med bankens strategi. 
 

 
  

Renterisiko 

Eiendeler

Renterisiko 
i tusen kroner1

Utlån til kunder -2.235                   

Rentebærende verdipapirer -437                      

Øvrige rentebærende eiendeler

Gjeld

Innskudd med rentebinding

Andre innskudd 2.117                    

Verdipapirgjeld 809                       

Øvrig rentebærende gjeld

Utenom balansen

Renterisiko i derivater

Sum renterisiko 255                       

1 Renterisiko er beregnet som et anslag på verdiendring ved ett prosentpoengs økning i renten.
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7.1 Formål og prinsipper for ICAAP 
 
ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) er bankens egen prosess for 
å vurdere bankens kapitalbehov. Kapitalbehovsvurderingen skal være 
framoverskuende. Dette innebærer at kapitalbehovet skal vurderes i forhold til 
nåværende og fremtidig risikoprofil. Det er derfor et overordnet prinsipp at banken i 
tillegg til å beregne behovet ut fra gjeldende eksponering (eventuelt rammer) også 
vurderer behovet i lys av planlagt vekst, eventuelle besluttede strategiske endringer 
med videre.  
 
Med risikotoleranse forstås størrelsen på den risikoen banken er villig til å ta i sin 
virksomhet for å nå sine mål. Risikotoleransen kommer til uttrykk i rammeverket for 
virksomheten, herunder i begrensninger i vedtekter, policyer, fullmakter, 
retningslinjer og rutiner. For noen av risikoene er det vanlig å fastsette kvantitative 
begrensinger på risiko, for eksempel kvantitative rammer for markedsrisiko, rammer 
for store engasjement, rammer for eksponering mot enkeltbransjer osv. For andre 
risikotyper er det mer naturlig å benytte kvalitative begrensninger. Slike 
begrensninger angir hvor langt man er villig til å strekke seg på enkeltrisikoer, og 
representerer derfor en beskrivelse av risikotoleransen for disse enkeltrisikoene. 
Bankens risikotoleranse er forsøkt reflektert i kapitalbehovet som beregnes for hver 
enkelt risiko.   
 
Ved beregning av samlet kapitalbehov (for alle risikoene) kan det argumenteres for at 
de ulike risikoene ikke vil materialisere seg samtidig, og at det derfor eksisterer 
diversifikasjonseffekter som innebærer at det samlede kapitalbehovet er lavere enn 
summen av kapitalbehovet for de enkelte risikoene. Banken har imidlertid valgt å 
legge en konservativ tilnærming til grunn, og ser derfor bort fra slike effekter.  
 
Banken stresstester effekten på kapitaldekningen av et alvorlig økonomisk 
tilbakeslag/nedgangskonjunktur.  I tillegg gjennomfører banken en «omvendt» 
stresstest. I en slik stresstest bestemmer banken først hvilken kapitaldekning som er så 
lav at banken risikerer å bli satt under administrasjon og/eller overtatt.  Deretter 
simulerer banken med forskjellige kombinasjoner av parameterverdier som i sum gir 
det resultat man har bestemt.  Hensikten med en slik omvendt stresstest er å gi banken 
ytterligere kunnskap om hvor mye som skal til før bankens kapitaldekning faller 
under ett kritisk nivå. Banken gjennomfører også egne stresstester av markedsrisiko 
og likviditetsrisiko.  
 
Banken har vedtatt et minimumsnivå for kapital som skal gjenspeile bankens samlede 
risikotoleranse. Vurderingen er basert på beregnet kapitalbehov, offentlige krav og 
markedets forventninger. Det er etablert et sett av handlingsregler, hvor det fremgår 
hvilke tiltak som skal iverksettes ved ulike nivåer av faktisk kapital. 
 
Styret har godkjent utforming og metodevalg for kapitalbehovsvurderingen og 
stresstester. Administrasjonen gjennomfører de relevante vurderinger og beregninger 
og fremlegger dette for styret. En slik gjennomgang gjøres minst én gang per år. 
 
Bankens interne kapitalbehovsvurdering innebærer en analyse og beregning av 
kapitalbehov for ulike risikoer ved hjelp av ulike metoder: 

• Kredittrisiko 



13 
 

• Markedsrisiko  
• Operasjonell risiko 
• Konsentrasjonsrisiko 
• Eiendomsprisrisiko 
• Likviditetsrisiko 
• Forretningsrisiko 
• Omdømmerisiko 
• Strategisk risiko 

 

7.2 Styring og kontroll av enkeltrisikoer 
Generelt 
Banken fornyer kontinuerlig sitt interne styringssystem i henhold til interne krav og 
endringer i lover og forskrifter. Systemet er godt dokumentert, og det rapporteres egen 
risikorapport til styret hvert kvartal hvor viktige risikoparametere måles opp mot 
rammeverdier.  Risikoområdene deles inn i kredittrisiko, markedsrisiko, 
likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Alle bankens policydokumenter er 
gjennomgått og oppdatert i løpet av 2013. 
  
Banken har en ansvarlig for internkontroll som gjennomfører en omfattende og godt 
dokumentert kontroll.  Det utarbeides rapport til ledelsen hvert kvartal, og det 
utarbeides en egen internkontrollrapport til styret hvert år. Banken har i 2013 besluttet 
at styrets revisjonsutvalg også skal fungere som risikoutvalg. Banken har en Risk-
manager som utarbeider risikorapporter og rapporterer til risiko og revisjonsutvalget. 
 
Kredittrisiko 
Kredittrisiko defineres som 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. 
 
Bankens kredittpolicy gir rammer for eksponering i ulike segmenter, kompetansekrav, 
geografisk markedsområde, organisering mv. Styret har delegert bevilgningsfullmakt 
til banksjef som igjen har delegert dette videre i organisasjonen basert på kompetanse 
og risiko. Bankens kreditthåndbok gir retningslinjer for risikoklassifisering, 
engasjementsoppfølging og rapportering. 
 
Konsentrasjonsrisiko 
Konsentrasjonsrisiko defineres som risiko for tap som følge av konsentrasjon av: 
• Enkeltkunder 
• Enkelte bransjer 
• Geografiske områder 
 
Styres gjennom rammer for engasjement mot en motpart eller bransje.   
 
Markedsrisiko 
Markedsrisiko defineres som risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av 
finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser, renter 
og råvarepriser.   



14 
 

Banken har utarbeidet en egen markedspolicy som regulerer bankens eksponering i 
verdipapirmarkedet og rentemarkedet.  Bankens rammedokument har klare rammer 
for risikoeksponering som omfatter volumbegrensning på egenkapitalinstrumenter, 
sammensetting og durasjon på obligasjonsporteføljen, og grenseverdi på 
risikokapitalutnyttelse.  Det rapporteres kvartalsvis til styret hvilke verdipapirer 
banken besitter i forhold til vedtatte begrensninger, samt avkastning på verdipapirer.   
 
Banken holder renterisikoen på et minimum ved å følge styringsrenten til Norges 
Bank eller 3 måneders Nibor rente både for innskudd og utlån.  Banken har sikret 
fastrentelån med rentebytteavtaler for å eliminere renterisikoen. Alle innlån til banken 
gjøres i flytende rente med kvartalsvis regulering. 
 
Likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko/omdømmerisiko defineres som risikoen for at en bank ikke klarer å 
oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår 
vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i 
form av ekstra dyr finansiering. Nivået på institusjonens ansvarlige kapital vil være en 
sentral forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid.  
 
Bankens eksponering for likviditetsrisiko er i hovedsak knyttet til finansiering i 
kapitalmarkedet og tap av innskudd. 
 
Banken har utarbeidet egen likviditetspolicy som regulerer bankens likviditetsrisiko.  
Rammedokumentet har også klare grenser for likviditetsnivået i banken.  Det omfatter 
regulering av innlånenes løpetid og forfallsstruktur, begrensning i store innskudd, 
nedre grense for bufferlikviditet og likviditetsindikatorene. Fra 2012 omfatter 
rammene også LBI og LCR med en opptrappingsplan frem mot innføring av lovkrav i 
2015. 
Banken bruker en likviditetsmodell for å simulere fremtidig likviditetsbehov som 
oppdateres hver måned. 
 
Operasjonell risiko 
Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap som skyldes utilstrekkelige eller 
sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne 
hendelser. 
 
Banken skal til enhver tid ha kontroll på den operasjonelle risikoen, gjennom gode 
systemer for kvalitetssikring og intern kontroll. Styret har tett oppfølging av bankens 
internkontroll. 
 
Likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko/omdømmerisiko defineres som risikoen for at en bank ikke klarer å 
oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår 
vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i 
form av ekstra dyr finansiering. Nivået på institusjonens ansvarlige kapital vil være en 
sentral forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid.  
 
Bankens eksponering for likviditetsrisiko er i hovedsak knyttet til finansiering i 
kapitalmarkedet og tap av innskudd. 
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Banken har utarbeidet egen likviditetspolicy som regulerer bankens likviditetsrisiko.  
Rammedokumentet har også klare grenser for likviditetsnivået i banken.  Det omfatter 
regulering av innlånenes løpetid og forfallsstruktur, begrensning i store innskudd, 
nedre grense for bufferlikviditet og likviditetsindikatorene. Fra 2012 omfatter 
rammene også LBI og LCR med en opptrappingsplan frem mot innføring av lovkrav i 
2015. 
Banken bruker en likviditetsmodell for å simulere fremtidig likviditetsbehov som 
oppdateres hver måned. 
 
 

7.3 Bankens godtgjørelsesordning 
 
Styret har gitt retningslinjer for godtgjørelse som omfatter alle former for godtgjørelse 
til bankens ansatte. Retningslinjene skal bidra til å fremme og gi incentiver til god 
styring av og kontroll med virksomhetens risiko, motvirke for høy risikotaking og 
bidra til å unngå interessekonflikter. Det vises også til note 8 i årsregnskapet. 
 
Alternativ 2: 
Banken har en generell ordning for variabel godtgjørelse som defineres inn under pkt 
5: Unntak i Finanstilsynets rundskriv av 21.2.2011 ”Godtgjørelsesordninger i 
finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond”. 
Ordninger omfatter hele banken og gir ikke incentiveffekt når det gjelder overtakelse 
av risiko.   
 
Den variable godtgjørelsen beregnes på grunnlag av bankens driftsresultat  og salg av 
bankens øvrige produkter, samlet begrenset oppad til 10 % av den ansattes brutto 
månedslønn. 
 
 
 
 
 


