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1. BASEL II – NYE KAPITALDEKNINGSREGLER 

Nye krav til finansinstitusjonenes beregning av kapitaldekning, Basel II, ble innført i Norge fra 1. 
januar 2007. Det nye regelverket bygger på en ny standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank 
for International Settlements (BIS). Formålet med det nye kapitaldekningsregelverket er å styrke 
stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: 

• Mer risikosensitivt kapitalkrav 
• Bedre risikostyring og kontroll 
• Tettere tilsyn 
• Mer informasjon til markedet 

  
Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer:  
Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital 
Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging 
Pilar 3: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon 
Figuren nedenfor illustrerer bankens metoder for å beregne minimumskrav til ansvarlig kapital i hht 
Pilar 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilar 1 
Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning og er en videreutvikling av det tidligere 
kapitaldekningsregelverket, Basel I. Det nye forslaget innebærer ingen endring i den grunnleggende 
konstruksjonen av kapitalkravet, som fortsatt blir 8 %, men det blir noen endringer i regelverket for 
hva som kan regnes som ansvarlig kapital og sammensetningen av denne. De store endringene 
gjelder beregningen av kapitalkravet for kredittrisiko og introduksjonen av et eksplisitt kapitalkrav for 
operasjonell risiko. Gjeldende krav til kapitaldekning for markedsrisiko berøres i mindre grad av det 
nye regelverket.  
 
Pilar 2 
Pilar 2 er basert på to hovedprinsipper. Bankene skal ha en prosess for å vurdere sin totale kapital 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 de myndighetspålagte kapitalkravene. Tilsynet har myndighet til å sette i verk 
passende tilsynsmessige tiltak om det ikke er tilfreds med resultatet av denne prosessen. Det er et 
regulatorisk krav at banken rapporterer ICAAP første gang i 2008. 
 
Pilar 3 
Formålet med pilar 3 er å supplere minimumskravene i pilar 1 og den tilsynsmessige oppfølging i pilar 
2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør 
det mulig for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere institusjonens risikoprofil og 
kapitalisering samt styring og kontroll. Kravene til offentliggjøring blir spesielt viktig når bankene i 
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større grad kan benytte egne systemer og metoder for å beregne kapitalkravet. Det er et regulatorisk 
krav at banken skal rapportere Pilar 3 informasjon første gang i forbindelse med årsrapporteringen av 
regnskapsinformasjon for 2008. 

2. KONSOLIDERING 

 
Oppstilling i tabellen ”Konsolideringsgrunnlag” viser forskjellen i konsolideringsgrunnlaget ved 
konsolidering etter regnskapsreglene og ved konsolidering for kapitaldekningsformål for hvert 
datterselskap. 
 
 
Konsolideringsgrunnlag 
 

 
 
 
 
 
Konsolideringsmetode er lik for regnskapsformål og kapitaldekningsformål 

 
 
Investering i Felleskontrollert Virksomhet 
Konsernet har en eierandel i Samarbeidende Sparebanker BankInvest AS på 9,2 % (Samarbeidende 
Sparebanker Bankinvest eier aksjer i BNbank) og en eierandel i Samarbeidende Sparebanker AS på 
6,25 %. Konsernet har videre via Samarbeidende Sparebanker AS en eierandel i SpareBank 1 
Gruppen på 1,24 %. Investeringene blir bokført etter egenkapitalmetoden og investeringenes kostpris 
går til fradrag i ansvarlig kapital som kapitaldekningsreserve. Investeringens bokførte verdi 
(egenkapitalmetoden) går til fradrag i beregningsgrunnlaget i kapitaldekningen. 
 
I Rygge- og Vaaler Sparebank blir investeringene bokført etter oppkjøpsmetoden og medtatt i 
beregningsgrunnlaget til kostpris. Investeringen i Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS går til 
fradrag i ansvarlig kapital. Ingen del av investeringen i Samarbeidende Sparebanker AS går til fradrag 
i ansvarlig kapital eller beregningsgrunnlaget. Dette fordi Samarbeidende Sparebanker ikke er å anse 
som en finansinstitusjon. 
 
 
 

3. RISIKO- OG KAPITALSTYRING 

3.1 Formål 

Styring av risiko og kapitalanvendelse er et sentralt virkemiddel for å nå bankens målsettinger slik de 
er nedfelt i bankens forretningsstrategier. Konsernets lønnsomhet og mulighetene for å oppfylle 
målsettingene overfor grunnfondsbeviseierne, ansatte og samfunnet er avhengig av evnen til å 
identifisere, måle, styre og prise de risikoer som oppstår i forbindelse med tilbudet av finansielle 
produkter og tjenester. Risikostyringen skal sikre finansiell stabilitet og forsvarlig formuesforvaltning. 
Dette skal oppnås gjennom: 

• En sterk organisasjonskultur som kjennetegnes av høy bevissthet om risikostyring og kvalitet 
• En god forståelse av hvilke risikoer som driver inntjeningen. 
• Å tilstrebe en effektiv kapitalanvendelse innenfor vedtatte forretningsstrategier.  
• Å unngå at uventede hendelser skal kunne skade konsernets finansielle stilling i alvorlig grad. 
• Utnyttelse av synergi- og diversifiseringseffekter. 

 
Konsernet har en moderat risikoprofil. Konsernet har en målsetting om å minimum opprettholde og 
helst bedre nåværende rating for derved å sikre en langsiktig god tilgang på innlån fra 
kapitalmarkedene.  
 

Datterselskap Antall aksjer Stemmerett Konsolideringsmetode

EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS 2.177 100 % Oppkjøpsmetoden

Nekor Gårdselskap AS 3.000 100 % Oppkjøpsmetoden
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3.2 Risikoområder 

Banken identifiserer og styrer risiko innenfor følgende overordnede risikoområder: 

Kredittrisiko: Risiko for tap som følge av kundens manglende evne eller vilje til å oppfylle sine 
forpliktelser knyttet til utlån, kreditter, garantier og lignende. 

Markedsrisiko: Risiko for tap som skyldes endringer i markedsvariabler og/eller markedsbetingelser 
som renter, valutakurser og verdipapirmarkeder. Markedsrisiko oppstår som følge av at banken har 
åpne posisjoner i ulike posisjoner i ulike finansielle instrumenter. Detter inkluderer aksje-, rente- og 
valutarisiko, og kan oppstå i instrumenter som føres både i og utenfor bankens balanse. 

Operasjonell risiko: Risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller 
systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser.  

Likviditetsrisiko: Risiko for at konsernet ikke klarer å finansiere økninger i eiendelene og innfri sine 
forpliktelser etter hvert som finansieringsbehovet øker. 

Eierrisiko: risikoen for tap av innskutt kapital eller nødvendig påfyll av ny kapital i strategiske 
eierselskaper, som følge av den risikoen som det enkelte selskapet påtar seg i sin drift. Eierselskapet 
defineres som selskaper hvor Rygge-Vaaler Sparebank har en vesentlig eierandel og vanlig 
innflytelse. 

Forretningsrisiko: risikoen for uventede inntekts- og kostnadssvingninger. Risikoen kan opptre i 
ulike forretnings- og produktsegmenter og være knyttet til konjuntursvingninger eller endret 
kundeadferd. 

Omdømmerisiko: risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og 
omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, aksjeeiere og myndigheter. 

Strategisk risiko: risikoen for uventede tap eller sviktende inntjening i forhold til prognoser knyttet til 
vekstambisjoner, inntreden i nye markeder, forretningsområder eller oppkjøp. 

Complianse (etterlevelse) risiko: risiko for at konsernet pådrar seg offentlige sanksjoner/bøter, 
økonomiske tap eller svekket omdømme som følge av manglende etterlevelse av lover og forskrifter. 

 
 

3.3 Prosess for risiko- og kapitalstyring 

Konsernets risiko tallfestes blant annet gjennom beregninger av forventet tap og behov for 
risikojustert kapital (økonomisk kapital) for å kunne dekke uventede tap. Forventet tap og risikojustert 
kapital beregnes for alle hovedgrupper av risiko fordelt på forretningsområder. Forventet tap beskriver 
det beløpet man statistisk må forvente å tape i en 12 måneders periode. Risikojustert kapital 
beskriver hvor mye kapital konsernet mener det trenger for å dekke den faktiske risikoen konsernet 
har påtatt seg. Ettersom det er umulig å gardere seg mot alle tap, har konsernet fastsatt at den 
risikojusterte kapitalen skal dekke 99,9 prosent av mulige uventede tap. Det er lagt til grunn både 
statistiske og ikke statistiske metoder for beregning av risikojustert kapital, og beregningen forutsetter 
i noen tilfeller bruk av kvalitative vurderinger. 
 
For å sikre en effektiv og hensiktsmessig prosess for risiko- og kapitalstyring er rammeverket basert 
på følgende 8 elementer som reflekterer måten styret og ledelsen styrer konsernet på.  
• Internt miljø 
• Etablering av målsettinger 
• Identifisering av hendelser 
• Risikovurdering 
• Risikostrategi  
• Kontrollaktiviteter 
• Informasjon og kommunikasjon 
• Oppfølging  
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Organisasjonskultur: Organisasjonskulturen omfatter ledelsesfilosofi, lederstil og menneskene i 
organisasjonen med deres individuelle egenskaper som integritet, verdigrunnlag og etiske holdninger. 
En mangelfull organisasjonskultur kan vanskelig kompenseres med andre kontroll- og styringstiltak. I 
prosessen for risiko- og kapitalstyring gjelder organisasjonskulturen derfor som grunnmuren de andre 
elementene bygger på. Klart definerte ansvarsområder og hensiktsmessige rapporteringslinjer 
vektlegges. 
 
 
Bankens interne kontroll- og styringsstruktur: 

 
 
 
Strategi: Banken gjennomfører revisjon av konsernets strategi regelmessig. Dette innebærer en 
gjennomgang av endringer i rammebetingelser, herunder konkurransesituasjonen, krav fra offentlige 
myndigheter, endring i kundeatferd og krav til kompetanse og organisering. Banken har en 
overordnet strategi om å være lokal og nær for kunden. 
 
Risikoidentifikasjon: Prosessen for risikoidentifikasjon er fremoverskuende og dekker alle 
vesentlige risikoområder til konsernet. Prosessen gjennomføres minimum årlig og er en integrert del 
av konsernets strategi- og budsjettprosess.  
 
Risikoanalyse: Det gjennomføres grundige analyser av risikoene som er identifisert for å forstå 
risikoens egenskaper med tilhørende årsaksmekanismer. Alle vesentlige risikoer er i den utstrekning 
det er mulig kvantifisert gjennom forventet tap og behovet for risikojustert kapital. Kvantifisering skal 
være basert på anerkjente og betryggende metoder og fremgangsmåter for måling av risiko. 
Risikoanalysen skal også sikre at det foretas en kvalifisert og strukturert vurdering og dokumentering 
av de etablerte kontroll- og styringstiltakene. 
 
Risikostrategi: Strategiplan og policy for risikostyring er styrets instrument for styring av konsernets 
risikoprofil og mål for finansiell utvikling. Risikostrategien godkjennes av styret og revurderes 
minimum årlig. 
 
Kapitalstyring: Rygge-Vaaler Sparebank har en prosess for kapitalstyring som i størst mulig grad 
skal sikre: 

• En tilfredsstillende kapitaldekning ut fra den valgte risikoprofil.  
• Konkurransedyktig avkastning. 
• Konkurransedyktige vilkår og en langsiktig god tilgang på innlån i kapitalmarkedene. 
• Utnyttelse av vekstmuligheter i konsernets definerte markedsområde. 
• At ingen enkelthendelse skal kunne skade konsernets finansielle stilling i alvorlig grad  
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Figuren nedenfor viser hovedelementene som inngår i kapital- og risikostyringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapportering og oppfølging: Et viktig element i en effektiv risikostyring er overvåking av den 
løpende risikoeksponeringen.  Alle ledere er ansvarlig for den daglige risikostyringen innenfor sitt 
eget ansvarsområde, og de skal til enhver tid påse at risikoeksponeringen er innenfor de rammer som 
er besluttet av styret eller administrerende direktør. 
Konsernets overordnede risikoeksponeringer og risikoutvikling følges opp gjennom periodiske 
risikorapporter til administrasjon og styret. Overordnet risikoovervåking og rapportering foretas av 
avdeling for risikostyring og compliance som er uavhengig av de enkelte forretningsenhetene i 
konsernet. 

Intern revisjon: er et redskap for styret og administrasjonen som overvåker at 
risikostyringsprosessen er målrettet, effektiv og fungerer som forutsatt. Konsernets intern 
revisjonsfunksjon er outsourset, og dette sikrer uavhengighet, kompetanse og kapasitet. Intern 
revisjonen rapporterer organisasjonsmessig til styret. Intern revisjonens rapporter og anbefalinger om 
forbedringer i konsernets risikostyring blir kontinuerlig gjennomgått av konsernet. 

 
Compliance (etterlevelse): Konsernet er opptatt av å ha gode prosesser for å sikre etterlevelse av 
gjeldende lover og forskrifter. Effektive virkemidler for å oppnå dette er: 
• Et tydelig verdigrunnlag som er klart kommunisert og forstått i organisasjonen 
• En prosess for å fange opp, kommunisere og implementere endringer i lover og forskrifter.  
• En prosess for å følge opp og rapportere etterlevelsen av lover og forskrifter 
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4. BEREGNING AV KAPITALDEKNING (PILAR 1) 

4.1 Ansvarlig Kapital 

Tabellen nedenfor gir opplysninger om ansvarligkapital, herunder kjernekapital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Kredittrisiko 

Styring og Kontroll 

Kredittrisikoen styres gjennom konsernets overordnede strategi, kredittpolicy, bevilgningsfullmakter 
Kredittmanualer og kredittbehandlingsrutiner. Konsernets risikoeksponering følges opp ved hjelp av 
konsernets porteføljestyringssystem. Den risikomessige utviklingen i porteføljen følges opp månedlig, 
med særlig vekt på utviklingen i risikoklassifisering (migrering), forventet tap, økonomisk kapital og 
risikojustert avkastning. 
 
Avdeling for risikostyring og compliance foretar en uavhengig risikooppfølging og rapportering av den 
samlede risikoeksponeringen til ledelsen og styret.  
 
Sentralt i bankens kredittvurderingsprosess står risikoklassifiseringssystemet. Dette system er basert 
på risikomodeller som tar utgangspunkt i statistiske beregninger og er under kontinuerlig 
videreutvikling og testing. Modellene baserer seg i hovedsak på tre hovedkomponenter: 
 

2008 2007 (i hele tusen kroner) 2008 2007

147.260 147.260 Grunnfondskapital 147.260 147.260

5.249 5.249 Overkursfond 5.249 5.249

4.138 4.124 Utjevningsfond 4.138 4.124

594.079 587.137 Sparebankens fond 594.079 587.137

2.356 15.462 Avsatt utbytte 2.356 15.462

5.245 16.844 Gavefond 5.245 16.844

20.483 20.483 Annen egenkapital 57.047 55.639

7.422 22.651 Fond urealiserte gevinster 62.953 22.651

786.232 819.210 Sum balanseført egenkapital 878.327 854.366

-18.133 0 Utsatt skattefordel -19.090 0

-4.792 -1.888 Overfinansiert pensjonsforpliktelse -4.792 -1.888

-3.356 -16.462 Fradrag for avsatt utbytte og gaver -3.356 -16.462

-54.854 0 50%  fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -52.189 0

0 0 Kapitaldekningsreserve -52.147 0

4.564 0 Andel av  nullstilte uamortiserte estimatavv ik 4.564 0

-34.530 0 Urealiserte verdiendringer -99.011 0

0 -23.562 Andre fradrag 0 -44.619

0 14.342 Tillegg 0 14.342

0 -5.273 Andel av  50/50 fradrag i kjernekapital 0 -67.452

675.131 786.367 Sum kjernekapital 652.306 738.287

0 12.090 Tilleggskapital utover kjernekapital 0 25.910

0 -5.273 Andel av  50/50 fradrag i tilleggskapitalen 0 -25.910

0 6.817 Sum tilleggskapital 0 0

675.131 793.184 Sum ansvarlig kapital 652.306 738.287

6.692.351 6.921.382 Beregningsgrunnlag 6.719.596 6.883.231

10,09 % 11,36 % Kjernekapitalprosent 9,71 % 10,73 %

10,09 % 11,46 % Kapitaldekningsprosent 9,71 % 10,73 %

Morbank Konsern
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Sannsynlighet for mislighold (Probability of Default - PD): Kundene blir klassifisert i risikoklasser 
ut fra sannsynligheten for at kunden misligholder forpliktelsene sine i løpet av en 12 måneders 
periode. Sannsynlighet for mislighold beregnes ut fra et langsiktig snitt, som skal representere 
misligholdssannsynligheten gjennom en konjunktursykel. Sannsynligheten for mislighold beregnes 
bl.a. på grunnlag av historiske dataserier. 
 
Forventet eksponering ved mislighold (Exposure at Default - EAD): EAD er en beregnet størrelse 
av forventet eksponering hvis en kunde går i mislighold. Beregningen tar utgangspunkt i kundens 
samlede eksponering, inkludert innvilgede men ikke trukne rammer og garantier.  
 
Tapsgrad ved mislighold (Loss given Default - LGD): LGD er en vurdering av hvor mye konsernet 
potensielt kan tape dersom kunden misligholder sine forpliktelser.  
 
 
 
Porteføljeinformasjon 
 
Tab.1 Brutto utlån fordelt etter risikoklasser 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.2 Brutto utlån fordelt på geografiske områder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Brutto utlån - fordeling på risikogruppe

2008 2007 (i hele tusen kroner) 2008 2007

4.519.695 3.842.062 Svært lav risiko 4.506.695 3.828.069

1.981.519 1.758.592 Lav risiko 1.981.519 1.758.592

3.912.071 3.456.838 Middels risiko 3.912.071 3.456.838

394.642 404.409 Høy risiko 394.642 404.409

528.103 378.033 Svært høy risiko 528.103 378.033

154.355 104.716 Mislighold 154.355 104.716

11.490.385 9.944.650 Sum 11.477.385 9.930.657

Morbank  Konsern 

Utlån fordelt på geografiske områder - brutto utlån

2008 2007 (i hele tusen kroner) 2008 2007

3.023.301 2.982.565          Moss 3.010.301 2.983.725

2.197.311 1.916.713          Fredrikstad 2.197.311 1.916.713

632.250 595.848             Råde 632.250 595.848

1.167.222 1.274.207          Rygge 1.167.222 1.274.207

831.081 835.542             Våler 831.081 835.542

132.574 Askim 132.574

1.233.910 1.025.022          Vestby 1.233.910 1.009.869

197.344 Drøbak 197.344

643.918 525.501             Rest Østfold 643.918 525.501

212.463 191.539             Rest Akershus 212.463 191.539

944.305 454.923             Oslo 944.305 454.923

221.339 113.864             Øvrig innland 221.339 113.864

53.369 28.926              Utlandet 53.369 28.926

11.490.385 9.944.650 Sum brutto utlån fordelt på geografiske områder 11.477.385 9.930.657

Morbank  Konsern 
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Tab.3 Brutto utlån fordelt på bransjer 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.4 Brutto utlån fordelt på gjenstående løpetid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.5 Periodens individuelle nedskrivninger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utlån fordelt på sektor og næring - brutto utlån

2008 2007 (i hele tusen kroner) 2008 2007

8.426.712 7.240.958 Lønnstakere o.l 8.426.712 7.240.958

10 0 Offentlig forvaltning 10 0

292.681 280.619 Jordbruk/skogbruk /fiske/fangst 292.681 280.619

0 Havbruk 0 0

193 252 Utv inning av olje/gass 193 252

0 Produksjon 0 0

Grafisk v irksomhet 0 0

110.366 87.466 Industri og bergverk 110.366 87.466

251 246 Verft 251 246

9.172 895 Kraft og vannforsyning 9.172 895

284.511 276.841 Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 284.511 276.841

325.716 323.795 Varehandel 325.716 323.795

72.912 55.815 Hotell og handel 72.912 55.815

7.225 7.464 Sjøfart 7.225 7.464

1.496.355 1.276.908 Eiendomsdrift 1.483.355 1.262.915

299.972 249.184 Forretningsmessig tjenestey ting 299.972 249.184

51.560 46.907 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 51.560 46.907

77.389 72.223 Sosial og privat tjenestey ting 77.389 72.223

0 Finans 0 0

35.359 25.077 Utlandet 35.359 25.077

0 0 Øvrige sektorer 0 0

11.490.385 9.944.650 Sum 11.477.385 9.930.657

Morbank  Konsern 

Individuelle nedskrivninger

2008 2007 (i hele tusen kroner) 2008 2007

18.722 16.341 18.722 16.341

-1.524 -4.173 - -1.524 -4.173

-11.152 -4.812 - Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger -11.152 -4.812

822 1.889 + 822 1.889

36.675 9.477 + 36.675 9.477

3.532 948 +/- Amortiseringseffekter 3.532 948

47.075 19.670 = 47.075 19.670

KonsernMor

Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, 

Indiv iduelle nedskrivninger til dekning av  tap på utlån, garantier, m.v. 

Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v . hvor det tidligere er 

Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort 

Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort 

(i hele tusen kroner) Uten restløpetid under 1 år 1 - 5 år over 5 år Sum

Brutto utlån til kunder 1.423.196 80.342 447.618 9.526.230 11.477.385

KONSERN 
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Tab.6 Periodens tap på utlån og garantier 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.7 Tap fordelt på sektor og næring 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tab.8 Sikkerheter 
Boliglån – 35 % vekt. 65,6 % av portefølje er utlån med pant i bolig.  
 
 
 
Tab.9 Samlet engasjementsbeløp og andelen som er sikret med pant 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Hele tusen kroner) Sikkerhetskl 1 Sikkerhetskl 2 Sikkerhetskl 3 Sikkerhetskl 4 Sikkerhetskl 5 Sikkerhetskl 6 Sikkerhetskl 7

Sikkerhetsgrad i % Over 120 120-100 100-80 80-60 60-40 40-20 20-0

2.513.484 4.113.635 3.374.964 1.070.707 304.792 196.735 317.670

Periodens tap på utlån, garantier m.v

2008 2007 (i hele tusen kroner) 2008 2007

31.358 2.538 31.358 2.538

12.700 3.800 12.700 3.800

1.524 4.173 1.524 4.173

339 987 339 987

-317 -1.219 -317 -1.219

45.604 10.279 45.604 10.279Sum tap på utlån, garantier m.v.

Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet

Inngang på tidligere nedskrevet utlån, garantier m.v.

Periodens endring i indiv iduelle nedskrivninger

Periodens endring i gruppenedskrivninger

Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet

Mor Konsern

2008 2007 (i hele tusen kroner) 2008 2007

2.200 0 2.200 0

5.537 0 5.537 0

-920 0 -920 0

8.651 2.162 8.651 2.162

0 3.879 0 3.879

6.715 0 6.715 0

10.721 438 10.721 438

2.300 3.650 2.300 3.650

10.400 150 10.400 150

45.604 10.279 45.604 10.279

Gruppenedskrivning person

Tap på utlån til kunder

Tap fordelt på sektor og næring

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst

Industri og bergverk

Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning

Varehandel, hotell- og restaurantdrift

Transport og annen tjenesteytende v irksomhet

Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenestyting

Personmarked

Gruppenedskrivning næring

Mor Konsern
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4.3 Markedsrisiko 

Markedsrisiko oppstår hovedsaklig fra konsernets investeringer i obligasjoner, sertifikater og aksjer, 
og som følge av aktiviteter som utføres for å understøtte bankdriften, som funding og rente- og 
valutahandel. 
 
Styring og kontroll 
Markedsrisiko kontrolleres hovedsaklig gjennom oppfølging av både risikoeksponeringer mot rammer 
fastsatt av hovedstyret og løpende analyser av utestående posisjoner. Rammene for eksponeringer 
gjennomgås og fornyes minimum årlig. Avdeling for risikostyring og compliance har ansvaret for den 
løpende, uavhengige overvåkingen av markedsrisikoen. 
 
Rammer for renterisiko er basert på et parallellskift i rentekurven. For valutarisiko og egenkapitalrisiko 
er det satt nominelle posisjonsrammer. Innenfor egenkapitaldelen er det dessuten fastsatt ulike 
konsentrasjonsrammer. Et verdipapirs verdi (obligasjon, sertifikat eller egenkapitalpapir) avhenger av 
faktorer som er spesifikke for de enkelte utstederne og av generelle markedsbevegelser. Konsernets 
risikoeksponering mot denne formen for risiko er regulert gjennom rammer for maksimale 
investeringer i de ulike porteføljene.  
 
Konsernets generelle eksponering mot markedsrisiko er moderat. 
 
Ved fastsettelse av risikojustert kapital for renterisiko legges til grunn en endring i rentenivået på 2 
prosentpoeng, i tillegg tas det hensyn til administrativ renterisiko som ligger i behandlingstiden for å 
kunne foreta rentendringer på utlån og innskudd til flytende rente. 
 
Valutavirksomheten er i all hovedsak knyttet til kundehandler. Dette innebærer at det skal holdes 
begrensede valutaposisjoner. Valutaposisjoner påført banken gjennom kundehandler avlastes ved at 
banken sikrer sine egne posisjoner ved å inngå liknende valutakontrakter med andre banker, såkalte 
”back-to-back” avtaler. 
 
Styret har vedtatt at banken ikke skal ha handelsportefølje i aksjer med mindre disse godkjennes av 
styret. Ved utgangen av 2008 hadde banken grunnfondsbevis i SpareBank 1 Nøtterøy klassifisert 
som handelsportefølje. Når det gjelder investeringer i aksjer som klassifiseres som anleggsaksjer 
foreligger ingen interne rammer, men investeringene er underlagt en beslutningspraksis som 
innebærer at ingen investeringer gjennomføres uten involvering av administrerende direktør og/eller 
styret. 
 
Beregning av kapitalbehov for de ulike risikogruppene, fordeler seg slik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porteføljeinformasjon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2007 (i hele tusen kroner) 2008 2007

Til v irkelig verdi over resultat

170 258 - Børsnoterte 170 258

Tilgjengelig for salg

55.718 85.751 - Unoterte 55.718 85.751

55.888 86.009 Sum aksjer og andeler 55.888 86.009

Morbank Konsern

Risikogruppe Beløp

Kursrisiko 4.471.026
Renterisiko 35.098.021
Valutarisiko 4.188.012

SUM 43.757.059
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Spesifikasjon av aksjer og andeler 

 

Spesifikasjon av aksjer og andeler: Eierandel % 

Vår 
beholdning 

(antall) 
Anskaffelses- 

kost Markedsverdi Bokført verdi 

Børsnoterte selskaper:           

Nøtterø Sparebank 0,21 % 2.300                   253                    170                    170  

            

Unoterte selskaper:           

Rygge Mølle og Handelsforening AS 2,26 % 1.479                       9                    132                    132  

Swift AS 0,00 % 1                       0                        0  0 

Østfoldakademiet AS 0,00 % 18                     36                        0  0 

Eiendomskreditt AS 0,63 % 10.000                1.040                 1.038  1.040 

Sparebank 1 Boligkreditt AS 2,94 % 249.647              43.477               49.367  49.367 

Moss Næringsutvikling AS 0,00 % 24                     50                        0  0 

Hafjell Golfklubb  0,19 % 2                     27                        7                      27  

Spama AS 0,97 % 180                     18                    205                    205  

Kredittforeningen for Sparebanker 1,84 % 920                   948                    979                    979  

Nordito (Blå Holding AS) 0,14 % 14.279                   882                 2.072                 2.072  

Visit Moss 18,84 % 538                     54                      54                      54  

Samspar Utvikling DA 0,00 % 0                1.841                 1.841                 1.841  

            

Sum morbank                  48.635               55.865               55.888  

 

 

 

 

 

 

Sertifikater og obligasjoner fordelt på utstedersektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Operasjonell risiko 

Operasjonell risiko omhandler risikoen for tap som følge av: 
• Mennesker: 

 Brudd på rutiner/retningslinjer, manglende kompetanse, uklar policy, strategi eller rutiner, 
interne misligheter 

• Systemer: 
 Svikt i IKT og andre systemer 

• Eksterne årsaker: 
 Kriminalitet, naturkatastrofer, andre eksterne årsaker 
 

2008 2007 (i hele tusen kroner) 2008 2007

Finansielle foretak

342.265 135.000 - pålydende 342.265 135.000

326.155 135.394 - v irkelig verdi 326.155 135.394

Ikke-finansielle foretak

254.000 179.000 - pålydende 254.000 179.000

215.878 178.306 - v irkelig verdi 215.878 178.306

542.033 313.700 Sum sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 542.033 313.700

Morbank Konsern
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Styring og kontroll 
Operasjonell risiko er en risikokategori som fanger opp alt det vesentligste av kostnader forbundet 
med kvalitetsbrister i bankens løpende virksomhet.  Identifisering, styring og kontroll av operasjonell 
risiko er en integrert del av lederansvaret på alle nivå.  Lederens viktigste hjelpemiddel i arbeidet er 
faglig innsikt og ledelseskompetanse samt handlingsplaner, kontrollrutiner og gode 
oppfølgingssystemer.  Et systematisk arbeid med risikovurderinger og styringstiltak bidrar til økt 
kunnskap og bevissthet om aktuelle forbedringsbehov i egen enhet.   
 
Det gjennomføres årlig en bekreftelse av risikostyring der ledende personale i konsernet rapporterer 
oppover i organisasjonen om risikostyringen er gjennomført i samsvar med vedtatt risikostrategi, 
policy og etablerte kontroll og styringstiltak. Lederbekreftelsen er videre et verktøy for løpende å 
kunne identifisere problemområder, og gi konsernets ledelse bedre forståelse for positive sider og 
svakheter i risikostyringen. Dette vil sikre at ledelsen er bedre i stand til å allokere ressurser til de 
rette forbedringstiltakene. 
 
Konsernet har en egen database for registrering av uønskede hendelser. Arbeidet med basen er i 
”startgropen”. Operasjonelle hendelser som medfører tap blir registrert slik at forbedringstiltak kan 
vurderes og igangsettes der dette finnes hensiktsmessig. 
Avdeling for risikostyring og compliance har ansvaret for den løpende uavhengige overvåkingen av 
den operasjonelle risikoen. 
Konsernet benytter basismetoden ved beregning av kapitalbehov for operasjonell risiko. 
 
 

Minimumskravet til ansvarlig kapital for operasjonell risiko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Oppsummering 

Økonomisk kapital beskriver hvor mye kapital konsernet mener det trenger for å dekke den faktiske 
risikoen konsernet har påtatt seg. Ettersom det er umulig å gardere seg mot alle tap, har konsernet 
fastsatt at den økonomiske kapitalen i utgangspunktet skal dekke 99,9 prosent av mulige uventede 
tap i løpet av en ett års horisont. 
 
Det er lagt til grunn både statistiske og ikke statistiske metoder for beregning av risikojustert kapital, 
og beregningen forutsetter i noen tilfeller bruk av kvalitative vurderinger. 
 
I diagrammet nedenfor vises fordelingen av økonomisk kapital på de ulike risikogruppene med 
utgangspunkt i risikoeksponering pr 31.12.08.  
 

 

 

Som inntekt regnes summen av følgende regnskapsposter

(Hele tusen kroner) 2008 2007 2006

Renteinntekter og lignende inntekter 848.167      558.154      353.350      
Rentekostnader og lignende kostnader (631.390)     (366.618)     (181.230)     
Provisjonsinntekter og lignende inntekter fra banktjenester 95.767        91.946        84.132        
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (11.438)       (10.925)       (9.364)        
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som
er omløpsmidler (12.129)       (1.004)        5.174         
Andre driftsinntekter 2.511         1.098         1.915         

Sum netto inntekter 291.488      272.651      253.977      
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Totalt behov for økonomisk kapital pr 31.12.08 er beregnet til Mnok 637,6 før diversifiseringseffekter. 
Når en tar hensyn til diversifiseringseffekter mellom risikogruppene, er behovet for økonomisk kapital 
beregnet til Mnok 562,2.  Diversifiseringseffekten viser den risikoreduserende effekten konsernet 
oppnår ved å arbeide innen flere risikoområder som ikke kan påregnes å medføre uventede tap 
samtidig.  
 
Ansvarlig kapital utgjorde Mnok 652,3 ved årsskiftet. 
 
I kapitlene nedenfor er det redegjort nærmere for rammeverk og styring av de risikotypene som ikke 
dekkes av Pilar 1 - Minimumskrav til ansvarlig kapital, samt gitt en nærmere beskrivelse av 
beregningen av økonomisk kapital for kreditt-, markeds- og operasjonell risiko der den avviker fra de 
regulatoriske beregningene. 
 
 
 

4.6 Kredittrisiko 

Konsernet bruker i all hovedsak de samme modeller og tilnærminger ved beregning av økonomisk 
kapital som ved beregning av minimumskrav til ansvarlig kapital. Det er imidlertid noen forskjeller. 

Ved beregning av økonomisk kapital for kredittrisiko for bedriftsmarkedet (stater, institusjoner og 
foretak) beregnes risikoparameteren ”Tapsgrad Gitt Mislighold” basert på interne modeller. Interne 
estimater for ”Tapsgrad Gitt Mislighold” er lavere enn de sjablongverdier myndighetene har fastsatt.  

Konsernet fastsetter realisasjonsverdien på stilte sikkerheter på bakgrunn av egne erfaringer over tid, 
og slik at disse ut fra en konservativ vurdering reflekterer den antatte realisasjonsverdi i en nedgangs-
konjunktur. 
 
Beregningen av minimumskrav til ansvarlig kapital tar heller ikke hensyn til konsentrasjonsrisiko i 
porteføljen. 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. Konsentrasjonsrisiko hensyntas i beregning av økonomisk 
kapital.  
 

4.7 Markedsrisiko 

Konsernet rapporterer regulatorisk kapital (pilar 1) i henhold standardmetoden for markedsrisiko. Det 
beregnes økonomisk kapital for rente-, valuta- og verdipapirrisiko for banken. Grunnlaget for 
beregningen er stresstester som tar utgangspunkt i scenario med stor markedsforstyrrelse. Måling av 
økonomisk kapital er et viktig verktøy i forbindelse med intern rammestyring.  
 

63 %
7 %

6 %

10 %

9 %

5 %
Kredittrisiko

Markedsrisiko

Operasjonell risiko

Eierrisiko

Forretningsrisiko inkl.
strategisk risiko

likviditetrisiko
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Beregningene av økonomisk kapital avviker ikke bare modellmessig, men også til en viss grad 
porteføljemessig fra de regulatoriske kapitalberegningene. Dette skyldes blant annet at de interne 
beregningene av økonomisk kapital inkluderer renterisiko utenfor handelsporteføljen, hvilket ikke er 
underlagt standardmetodens minimumskrav til kapital. 
 
Stresstesten er et verktøy for å analysere hvor store tap forbundet med markedsrisiko banken kan bli 
påført dersom alle rammer er fullt utnyttet og markedsbevegelsene er ekstreme. I en normal situasjon 
vil ikke alle rammer være fullt utnyttet.  
 

4.8 Operasjonell risiko  

Kapital for operasjonell risiko inngår i konsernets prosess for vurdering av økonomisk kapital etter 
pilar 2. Kapitalbehovet er beregnet med utgangspunkt i basismetoden. I tillegg vurderer konsernet 
behovet for buffer knyttet til kvaliteten på styring og kontroll.  
 

 

 

4.9 Likviditetsrisiko 

Styringen av konsernets finansieringsstruktur tar utgangspunkt i konsernets overordnede 
likviditetsstrategi som blir gjennomgått og vedtatt av styret minimum årlig. Likviditetstrategien 
gjenspeiler konsernets moderate risikoprofil. Likviditetsrisiko er beregnet som økt rentekostnad 
ved refinansiering av første års forfall til en pris fremskaffet ut fra prisen da finanskrisen var på 
sitt verste. 
 
 

4.10 Eierrisiko 

Rygge-Vaaler Sparebank har eierrisiko i Sparebank 1 Boligkreditt, og eierrisiko gjennom 
eierandelen i Samarbeidende Sparebanker AS som igjen har eierandel i Sparebank1 Gruppen. 
I tillegg beregnes eierrisiko for eierandel i Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS som igjen 
er eier av BNbank ASA.  
 
Sparebank 1-bankene driver alliansesamarbeidet og utvikling av produktselskaper gjennom det 
felles eide holdingselskapet Sparebank 1 Gruppen AS, Sparebank 1 Gruppen eies av Sparebank 
1 SR-Bank, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN, Sparebanken Hedemark, 
Samarbeidende Sparebanker AS (16 sparebanker på Øst- og nordvestlandet), samt 
Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO. Samarbeidende Sparebanker AS sin andel i 
Sparebank 1 Gruppen AS utgjør pr. 31.12.08 19,89 %. 
Rygge-Vaaler Sparebanks andel i Samarbeidende Sparebanker AS utgjør pr. 31.12.08 6,25 %. 
 
Sparebank 1 Gruppen har også administrativt ansvar for samarbeidsprosessene i bankene i 
Sparebank 1-alliansen, der teknologi, merkevare, kompetanse, felles prosesser/utnyttelse av 
beste praksis og innkjøp står sentralt. Alliansen driver også utviklingsarbeid gjennom tre 
kompetansesentra innenfor Læring(Tromsø) Betaling (Trondheim) og Kredittmodeller 
(Stavanger). 
 
I styret i Sparebank 1 Gruppen møter administrerende direktører fra eierbankene Sparebank 1 
SR-Bank, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN, Sparebanken Hedemark og 
Samarbeidende Sparebanker AS i egenskap av deres eierskap. Eiernes administrerende 
direktører er også styremedlemmer i Styret for Alliansesamarbeidet. 
 
Sparebank 1 Boligkreditt AS driver som kredittforetak etter konsesjon gitt av Kredittilsynet. Det er 
eiet av sparebanker som inngår i Sparebank 1-alliansen. Foretaket ble startet 18.august 2005. 
Den enkelte sparebanks eierandel i Sparebank 1 Boligkreditt AS er basert på andelen av 
overførte lån fra den respektive eierbank. Rygge-Vaaler Sparebanks eierandel utgjør pr. 
31.12.08 2,65 %. 
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Rygge-Vaaler Sparebank beregner økonomisk kapital for eierrisikoen i Sparebank 1 Gruppen og 
Sparebank1 Boligkreditt AS med utgangspunkt i selskapenes egen kapitalvurderingsprosess og 
vurderinger av økonomisk kapital. Beregning av økonomisk kapital for eierandel i BNbank 
gjennom Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS er gjort ved å hensynta kostpris ved kjøp 
av aksjene. 
Økonomisk kapital for eierrisiko inngår i konsernets prosess for vurdering av økonomisk kapital 
etter Pilar 2. 
 
 
 

4.11 Forretningsrisiko 

Forretningsrisikoen styres gjennom analyser av markedssituasjoner og mulige endringer i 
rammebetingelser. Konsernet er opptatt av å utvikle et godt diversifisert inntektsgrunnlag slik at 
en eventuell svikt innenfor enkelte produktgrupper eller kundesegmenter ikke skal få vesentlige 
konsekvenser. 
Konsernet har over lengre tid vist at vi er etablert med Den lokale banken som gir støtte til lokale 
aktiviteter, har nærhet til kunden, har lokal kunnskap, og er nærværende med 
konkurransedyktige betingelser. Det er over tid utviklet kostnadseffektiv drift i kombinasjon med 
kontinuerlig kompetanseheving og utvidelse av virksomheten hva gjelder produktbredde og 
geografi. 
Beregningen av økonomisk kapital tar utgangspunkt i uventede inntekts- og kostnadssvingninger 
i ulike forretnings- og eller produktsegmenter og er knyttet til konjunktursvingninger, endret 
kundeadferd eller endret konkurransesituasjon. 
Økonomisk kapital for forretningsrisiko inngår i konsernets prosess for vurdering av økonomisk 
kapital etter Pilar 2. 
 
 
 

4.12 Omdømmerisiko 

Rygge-Vaaler Sparebank har organisasjonsmessig etablert en kommunikasjonsansvarlig som 
overordnet skal sikre at informasjon formidles internt og eksternt på en måte som støtter opp om 
virksomhetens verdigrunnlag, mål og visjon. 
Konsernets iboende omdømmerisiko blir kontinuerlig evaluert slik at eventuelle forbedringstiltak 
kan iversettes umiddelbart. 
Økonomisk kapital for omdømmerisiko inngår p.t. ikke i konsernets prosess for vurdering av 
økonomisk kapital etter Pilar 2. 
 
 
 

4.13 Strategisk risiko 

Rygge-Vaaler Sparebank har en strategi- og budsjettprosess som involverer styre, ledelsen og 
forretningsområdene i arbeidet. Arbeidet ender ut i en konsernstrategi for de neste 5 år med en 
tilhørende forretningsstrategier og forretningsplaner som blir gjennomgått med en årlig revisjon. 
 
Konsernet skal bli oppfattet som en regional sparebank, med lokal forankring som har nærhet til 
kundene, korte beslutningsveier, aktiv deltagelse i lokalsamfunnet, konkurransedyktige 
produkter/tjenester og bygge videre på kjærneverdiene nær og dyktig. 
Rygge-Vaaler Sparebank beregner økonomisk kapital basert på de strategiske beslutninger som 
vedtas, og som medfører at risikobildet endres. 
Økonomisk kapital for strategisk risiko inngår i konsernets prosess for vurdering av økonomisk 
kapital etter Pilar 2. 
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4.14 Compliance risiko (etterlevelse) 

Konsernet skal ha en effektiv prosess som sikrer etterlevelse av gjeldende lover/forskrifter, 
bransjestandarder og interne retningslinjer, og at konsernet dermed ikke påføres økonomiske 
tap eller sanksjoner som følge av brudd på disse. Dette skal skje gjennom: 

• Et tydelig verdigrunnlag som er avklart kommunisert og forstått i organisasjonen. 
• En effektiv prosess for å fange opp, kommunisere og implementere endringer i 

lover og forskrifter. 
• En effektiv prosess for å følge opp og rapportere etterlevelsen av lovene og 

forskriftene. 
 
Rygge-Vaaler Sparebank beregner ikke økonomisk kapital for compliance risiko. 
 

 

 

5. SAMMENLIGNING AV REGULATORISK OG ØKONOMISK 

KAPITALBEHOV 

I grafen nedenfor er det gjort en sammenligning mellom minimumskrav til ansvarlig kapital (pilar 1) og 
behovet for økonomisk kapital (pilar 2). Det er også redegjort for hovedårsaken til forskjellene mellom 
de to pilarene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedforskjellene mellom økonomisk kapital (pilar 2) før diversifiseringseffekter på Mnok 75,4 og 
minimumskrav til ansvarlig kapital (pilar1) på Mnok 537,6 skyldes i hovedsak: 

 

Kredittrisiko:  

Tapsgrad gitt mislighold: Ved beregning av økonomisk kapital fir kredittrisiko for stater, institusjoner 
og foretak beregnes risikoparameteren Tapsgrad gitt mislighold(LGD) basert på interne modeller, 
men den ved beregning av minimum ansvarlig kapital er sjablongmessig fastsatt i henhold til Forskrift 
om Kapitalkrav. Konsernet fastsetter realisasjonsverdien på stilte sikkerheter på bakgrunn av egne 
erfaringer over tid, og slik at disse ut fra en konservativ vurdering reflekterer den antatte 
realisasjonsverdi i en nedgangskonjunktur. Rygge-Vaaler Sparebank sine interne estimater for 
Tapsgrad gitt Mislighold er vesentlig lavere enn de myndighetsfastsatte sjablongverdiene. 

Konsentrasjonsrisiko: Økonomisk kapital tar hensyn til konsentrasjonsrisiko. 

Konjunkturnedgang: Økonomisk kapital tar hensyn til en kraftig konjunkturnedgang. 
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Eierrisiko: 

Eierrisiko i SpareBank 1 gruppen og SpareBank 1 Boligkreditt er beregnet til Rygge-Vaaler 
Sparebank sin andel av selskapenes behov for risikojustert kapital. Det er tatt utgangspunk i 
selskapenes egen vurdering av behov for risikojustert kapital. I tillegg er det beregnet eierrisiko i 
forhold til bankens eierandel i BNbank ASA gjennom Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS. 

Samlet eierrisiko er vurdert til Mnok 63,3. 

I forbindelse med beregning av minimumskrav til ansvarlig kapital (pilar1) kommer eierposten fra 
fratrekk med 50 % i kjernekapitalen og 50 % i tilleggskapitalen, og gjenspeiler dermed ikke direkte 
minimumskravet til ansvarlig kapital. 

 

Forretningsrisiko: 

Det beregnes økonomisk kapital (pilar 2) for forretningsrisiko (Mnok 57.5) (inkludert likviditetsrisiko 
Mnok 28,9), men dette ikke er en egen risikoform ved beregning av minimumskravet til ansvarlig 
kapital. 

 


