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1 Innledning 
Aurskog Sparebank innførte fra 01. januar 2008 EUs nye direktiv for beregning av kapitaldekning 
(Basel II). Basel II baseres på tre pilarer. 
Pilar I er et minimumskrav til ansvarlig kapital på minst 8 % av beregningsgrunnlaget.  Pilar II er 
krav om at bankene har en prosess (ICAAP) hvor de vurderer kapitalbehovet i forhold til bankens 
risikoprofil, og utarbeider en strategi for å vedlikeholde kapitaldekningen innenfor de rammer som 
besluttes. Denne prosessen vil bli overvåket/evaluert av tilsynsmyndighetene.  Pilar III er et krav 
om at finansiell informasjon om bankens kapitaldekning og ICAAP-prosess offentliggjøres. 
En nærmere beskrivelse av innholdet i de ulike pilarene er beskrevet i de påfølgende kapitler. 

1.1 Pilar I 
Reglene medfører ingen endringer i kravet om at 
banken må ha 8 % i kapitaldekning. Endringen lig-
ger i endringer i vektingen av bankens eiendeler, og 
innføringen av et eget kapitalkrav for operasjonell 
risiko. Aurskog Sparebank benytter standardmeto-
den for beregning av kredittrisiko og basismetoden 
for beregning av operasjonell risiko. I og med at 
banken ikke har en handelsportefølje som overstiger 
kravene i kapitalkravsforskriften er bankens verdi-
papirer vektet etter samme metode som ved kreditt-
risiko. Det er derfor ikke beskrevet noe eget punkt 
for markedsrisiko i pilar 1. 

1.1.1 Standardmetoden 
I henhold til standardmetoden spesifiseres bankens eiendeler i ulike engasjementskategorier.  Enga-
sjementer 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 nærmere beskrevet i kapitaldekningsforskriften, men hovedtrekkene er som 
følger: 
 Vekt i beregningsgrunnlaget 

Lån til staten og kontanter  ................  0% 
Boliglån innenfor 80%  .....................  35% 
Lån gitt til massemarked 1 .................  75% 
Øvrige lån  .........................................  100% 
Innskudd/obligasjoner i kredittinst. ...  20% 
Egenkapitalinstrumenter  ...................  100% 
Misligholdte engasjementer  ..............  100% eller 150% 

1.1.2 Basismetoden 
Operasjonell risiko beregnes etter basismetoden med utgangspunkt i bankens gjennomsnittlige inn-
tekter de tre siste år. Kapitalkravet knyttet til operasjonell risiko etter basismetoden utgjør 15% av 
gjennomsnittlig inntekt de tre siste år. Nærmere beskrivelse av beregningsmetoden er angitt i kapi-
talkravsforskriften. 

1.2 Pilar II 

                                                 
1 Hvis banken har en stor og veldiversifisert portefølje kan deler av denne etter nærmere regler, angitt i kapitalkravsforskriften, klassifiseres som 
massemarkedsengasjementer 
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En viktig del av Basel II er at banken i tillegg til 
å beregne minimumskravet til ansvarlig kapital 
etter reglene i Pilar I, også skal gjennomføre en 
intern prosess (ICAAP) hvor banken vurderer det 
samlede behov for ansvarlig kapital sett opp mot 
bankens risikoprofil.  Det skal også utarbeides en 
strategi og handlingsplaner for å vedlikeholde 
kapitalnivået.  Ansvaret for at en slik prosess 
gjennomføres ligger til styret, og det er styret i 
banken som har ansvar for å fastsette ønsket risi-
koprofil og derigjennom nivået på ansvarlig ka-
pital.  Gjennom denne prosessen (ICAAP) skal banken analysere de ulike typer risiko den er utsatt 
for, og gjøre en vurdering av behovet for ansvarlig kapital de ulike risikotyper medfører.  Det skal 
også gjennomføres stresstester for å teste om nivået av ansvarlig kapital er dekkende gitt ulike sce-
narioer. 
ICAAP prosessen i Aurskog Sparebank gjennomføres minst årlig, og kontrollen med at kapitaldek-
ningen er innenfor styrets krav vil gjennomføres hvert kvartal.  I ICAAP prosessen blir det laget et 
dokument som viser de vurderinger og beregninger som er gjennomført.  Dette dokumentet danner 
grunnlag for rapporteringen til tilsynsmyndighetene. Tilsynsmyndighetene overvåker og evaluerer 
bankens prosess og strategi.  For 2013 skal banken utarbeide analysen og ICAAP-rapporten i løpet 
av 1. kvartal 2014. 

1.3 Pilar III 
I Basel II inngår et krav om offentliggjøring av finansiell informasjon.  Dette dokumentet er utar-
beidet for å tilfredsstille dette kravet.  Det er krav om at informasjonen skal offentliggjøres på in-
ternett. Informasjonen skal vise bankens tilpasninger og oppfyllelse av kapitalkravsregelverket, 
herunder spesifikasjoner av risikovektet beregningsgrunnlag og ansvarlig kapital.  Det skal beskri-
ves de metoder som banken bruker og rutiner for kontroll og styring av de ulike risikoer.  Prosessen 
for å vurdere et samlet kapitalbehov skal også beskrives. For regnskapsåret 2013 er denne informa-
sjonen offentliggjort på bankens hjemmesider (www.aurskog-sparebank.no). 

2 Konsolidering 
Tabellen nedenfor viser de datterselskaper som konsolideres inn i konsernet, samt deres bokførte 
verdi. Verdier i hele tusen kr. 

Datterselskap Kontoradresse Eierandel Bokført verdi 
Aurskog Eiendom AS 1930 Aurskog 100% 16.447 

Aurskog Eiendomsinvest AS 1930 Aurskog 100% 446 

  Sum 16.893 
Datterselskapene konsolideres fullt ut i både regnskapet og i kapitaldekningsoppgaven til konsernet 
Aurskog Sparebank.  Datterselskapene er ikke underlagt Basel II og rapporterer ikke enkeltvis kapi-
taldekning, kun som en del av konsernet Aurskog Sparebank. 
I tillegg er Aurskog Sparebank medeier i Eika Gruppen AS og har en strategisk interesse av å un-
derstøtte den virksomheten som bedrives her.  Det er kun den bokførte verdien av bankens aksjer i 
Eika Gruppen som er inkludert i konsolideringen.  Den bokførte verdien av aksjene (MNOK 46,9) 
overstiger 2 % av ansvarlig kapital i Eika Gruppen og deler av verdien av disse er derfor fratrukket 
bankens ansvarlige kapital. 

3 Pilar I - Beregning av Kapitaldekning 

3.1 Ansvarlig kapital 
Tabellen viser kjernekapital og tilleggskapital per post. Beregningsgrunnlaget er beregnet etter reg-
lene i kapitalkravsforskriften. 
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3.1.1 Fondsobligasjoner 
24. november 2004 utstedte banken en evigvarende fondsobligasjon på MNOK 50. I oktober 2011 
utstedet banken en ny fondsobligasjon på MNOK 70. I henhold til reglene i kapitalkravsforskriften 
regnes alle fondsobligasjonene som kjernekapital.  Fondsobligasjoner kan maks utgjøre 35 % av 
kjernekapitalen. 

3.2 Minimumskrav til ansvarlig kapital fordelt etter engasjementskategori og type risiko 

3.2.1 Kredittrisiko 

 

3.2.2 Bankens samlede forvatningskapital og utenom-balanseposter fordelt på engasje-
mentskategori 

Grunnfondet (Sparebankens  fond) 392,419 9,51 % 354,959 9,17 % 392,419 9,50 % 354,959 9,09 %

Eierandels beviskapi tal 150,357 3,64 % 136,697 3,53 % 150,357 3,64 % 136,697 3,50 %

Overkurs fond 16,958 0,41 % 10,684 0,28 % 16,958 0,41 % 10,684 0,27 %

Annen egenkapi ta l 14,495 0,35 % 7,000 0,18 % 13,761 0,33 % 7,000 0,18 %

Gavefond 10,000 0,24 % 27,344 0,71 % 10,000 0,24 % 27,344 0,70 %

Utjevningsfond 31,784 0,77 % 2,927 0,08 % 31,784 0,77 % 2,927 0,07 %

Fond for urea l i serte gevinster 4,423 0,11 % 15,037 0,39 % 4,423 0,11 % 15,037 0,39 %

Avsatt ti l  utbytte 16,539 0,40 % 4,000 0,10 % 16,539 0,40 % 4,000 0,10 %

Avsatt ti l  gaver ti l  a l lmennyttige formål 2,000 0,05 % 17,102 0,44 % 2,000 0,05 % 17,102 0,44 %

50% av overskudd etter skatt 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 %

Egenkapital 638,975 15,49 % 575,750 14,88 % 638,241 15,45 % 575,750 14,75 %

Fondsobligasjoner 119,476 2,90 % 119,441 3,09 % 119,476 2,89 % 119,441 3,06 %

Medlemsinnskudd i kreditt foreninger 1,050 0,03 % 0,000 0,00 % 1,050 0,03 % 0,000 0,00 %

Andel av overskudd som ikke inngår i kjernekapital 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 %

Fond for urealiserte gevinster -4,423 -0,11 % 0,000 0,00 % -4,423 -0,11 % 0,000 0,00 %

Fradrag for utsatt skattefordel -1,659 -0,04 % -1,511 -0,04 % -1,659 -0,04 % -1,511 -0,04 %

Fradrag for avsetning t il utbytte og gaver -18,539 -0,45 % -19,037 -0,49 % -18,539 -0,45 % -19,037 -0,49 %

Fradrag for overfinansiering av pensjonsforpliktelser 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 %

Fradrag for urelisert gevinst på sikringsinstrumenter 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 %

Ansvarlig kapital i andre finansinst. utover 2% av total (50%) -49,412 -1,20 % -33,582 -0,88 % -49,412 -1,20 % -33,582 -0,86 %

Kjernekapital 685,468 16,61 % 641,061 16,56 % 684,734 16,57 % 641,061 16,42 %

Tidsbegrenset ansvarlig kapital 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 %

Egen ansvarlig lånekapital 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 %

Ansvarlig kapital i andre finansinst. utover 2% av total (50%) -49,412 -1,20 % -33,582 -0,87 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 %

Netto tilleggskapital 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 % 0,000 0,00 %

Netto ansvarlig kapital 685,468 16,61 % 641,061 16,56 % 684,734 16,57 % 641,061 16,42 %

Morbank Konsern
2013 2012 2013 2012

Kredittrisiko: Grunnlag Kapitalkrav Grunnlag Kapitalkrav Grunnlag Kapitalkrav Grunnlag Kapitalkrav

Lokale og regionale myndigheter 4,611 0,369 5,600 0,448 4,611 0,369 5,605 0,448

Offentlig eide foretak 28,176 2,254 2,938 0,235 28,176 2,254 2,937 0,235

Institusjoner 259,914 20,793 223,325 17,866 259,914 20,793 223,321 17,866

Foretak 152,431 12,194 116,900 9,352 146,986 11,759 116,897 9,352

Massemarked 83,182 6,655 138,838 11,107 83,182 6,655 138,838 11,107

Engasjementer med pant i fast eiendom 2.766,911 221,353 2.562,150 204,972 2.766,911 221,353 2.562,159 204,973

Forfalte engasjementer 103,163 8,253 86,900 6,952 103,163 8,253 86,896 6,952

Obligasjoner med fortrinnsrett 14,153 1,132 26,325 2,106 14,153 1,132 26,319 2,106

Andeler i verdipapirfond 59,883 4,791 58,350 4,668 59,883 4,791 58,345 4,668

Øvrige engasjementer 429,034 34,323 417,593 33,407 440,476 35,238 450,426 36,034

Samlet kapitalkrav for kredittrisiko, standardmetoden 3.901,458 312,117 3.638,919 291,114 3.907,455 312,596 3.671,743 293,739

Operasjonell risiko 295,325 23,626 284,463 22,755 295,325 23,626 284,438 22,755

Sum 4.196,783 335,743 3.923,382 313,869 4.202,780 336,222 3.956,181 316,494

Fradrag i kapitalkravet -5,644 -4,242 -5,644 -4,242

Totalt 330,099 309,627 330,578 312,252

Overskudd av ansvarlig kapital 355,369 331,434 354,156 328,809

Beregningsgrunnlag 4.126,233 3.870,332 4.132,230 3.903,156

Morbank Konsern
2013 2012 2013 2012
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4 Pilar II - Vurdering av kapitalbehovet 
Uansett kvalitet på risikostyring, vil det kunne oppstå uventede tap som krever at konsernet har 
tilstrekkelig egenkapital.  Aurskog Sparebank har etablert prosesser for å vurdere kapitalbehovet i 
forhold til risikoprofil.  Prosessen for å vurdere risiko og kapitalbehovet (ICAAP) skal sikre at ban-
ken har en størrelse på egenkapitalen som gir en effektiv og optimal egenkapitalbruk i forhold til 
virksomhetens omfang og risikoprofil.  Aurskog Sparebanks målsetting er å ha en egenkapital som 
medfører at banken både oppnår en konkurransedyktig egenkapitalavkastning og samtidig oppnår 
konkurransedyktige vilkår i markedet.  Størrelsen på egenkapitalen skal også sikre at banken kan 
utnytte mulige vekstmuligheter, samt ha evne til å tåle uforutsette tap. 
 
Etter en gjennomgang av de ulike typer risiko banken er utsatt for og stresstester av disse har styret 
vedtatt at kapitaldekningsgraden for konsernet skal være minimum 14%, og at kjernekapitaldek-
ningen skal være minimum 13%.  Ved utgangen av 2013 hadde konsernet en kapitaldekning på 
16,57% og en kjernekapitaldekning på 16,57%.   

5 Risikostyring 

5.1 Rammeverk 
Det overordnede ansvar for risikostyringen i Aurskog Sparebank påligger styret.  Styret har vedtatt 
policyer og retningslinjer som skal sikre effektiv styring av risiko i forhold til tilgjengelig kapital, 
eksterne lover og forskriftskrav. Policyene og retningslinjene bidrar til at banken oppnår de målset-
tinger som er satt, og sikrer felles forståelse og tilnærming til risikoområder i banken. 

5.2 Rapportering 
Rapportering skal gi styret en samlet oversikt over eksponering i forhold til etablerte rammer, slik 
at ledelsen og styret kan påse at risikobildet er i tråd med bankens risikovilje.  Risikorapporteringen 
skal kvantifisere og vurdere alle hovedrisikoer som er relevante for banken; herunder kredittrisiko, 
markedsrisiko, operasjonell risiko og likviditetsrisiko. Status på de ulike risikoer skal vurderes i 
henhold til etablerte rammer og mål. Administrasjonen utarbeider risikorapportering som foreleg-
ges bankens styre kvartalsvis. 

5.3 Organisering av risikostyring 
Det overordnede ansvar for risikostyring i banken er hos administrerende banksjef.  Dette skal sikre 
nødvendig forankring i bankens ledelse.  For videre å sikre et godt internt kontrollmiljø er velfunge-
rende risikostyringsfunksjoner avgjørende.  Banken har derfor valgt å legge det overordnede faglige 
ansvaret for risikostyringen til den enkelte fagansvarlige i bankens ledelse (ass banksjef personmar-
ked, ass banksjef bedriftsmarked, leder av Sparing og Plassering, samt ass banksjef administrasjon), 
med et særskilt koordineringsansvar på egen stilling som risk manager underlagt ass banksjef ad-
ministrasjon. 
 
Banken vil ha fokus på å ha tilstrekkelige ressurser innenfor risikostyring, og vil til enhver tid vur-
dere tilgjengelig kompetanse og kapasitet. 

Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbank 336.521 11.014 347.535
Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 151.199 151.199

0
Brutto utlån til kunder 95.537 105.346 5.281.603 120.907 309.273 5.912.666
      - Individuelle nedskrivninger -3.500 -35.400 -4.020 -42.920
      - Nedskrivninger på grupper -21.143 -21.143
Netto Utlån til kunder 92.037 105.346 5.281.603 85.507 284.110 5.848.603

0
Sertifikater og obligasjoner 6.346 28.006 35.050 207.334 17.524 141.586 435.846
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 153.042 13.642 299.416 466.100
Eierinteresser i tilknyttede selkaper 2.345 2.345
Eierinteresser i konsernselskap 16.893 16.893
Immaterielle eiendeler 1.686 1.686
Varige driftsmidler 13.611 13.611
Andre eiendeler 15.348 15.348
Forskuddsbet. kostnader og opptjente inntekter 28.964 28.964
Sum eiendeler 342.867 28.006 35.050 511.575 123.203 105.346 5.281.603 85.507 141.586 299.416 373.971 7.328.130

Utenom balanseposter 100 4 111.154 23.915 436.790 1.693 192.703 766.359

Sum
Stater og 

sentralbanker

Lokale og 
regionale 

myndigheter
Offentlige 

eide foretak Institusjoner Foretak
Masse-
marked

Pant i 
eiendom

Fortalte 
engasje-
menter

Andeler i 
verdipapir-

fondOMF

Øvrige 
engasje-
menter
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6 Risikogrupper 
Konsernet eksponeres for en rekke ulike typer risikoer.  De viktigste er: 

6.1 Kredittrisiko 
Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at bankens kunder/motparter ikke oppfyller sine beta-
lingsforpliktelser overfor Aurskog Sparebank.  Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kun-
der/motparter; utlån, kreditter, garantier, leasing, uoppgjorte handler, opptrukne kreditter, samt 
motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater og valutakontrakter. Kredittrisikoen avhenger av 
blant annet av fordringens størrelse, tid til forfall, sannsynlighet for mislighold og eventuell verdi 
på sikkerheter.  Kredittap kan også oppstå som følge av operasjonelle feil. 

6.1.1 Modellbeskrivelse og anvendelse 
Utlån og garantier fordeles på risikoklasser. Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvur-
deringsprosessen i banken.  Alle bedriftsengasjementer over MNOK 2,0 reklassifiseres hvert år, 
men øvrige bedriftsengasjementer og privatengasjementer reklassifiseres ved endringer / refinansie-
ring.  Det benyttes en standardisert modell som er felles for både personmarkedet og bedriftsmar-
kedet, men kriteriene som ligger til grunn for klassifiseringen er vektet forskjellig i de to markede-
ne. Bedriftsmarkedet benytter for hvert av kriteriene flere komponenter som grunnlag for klassifise-
ringen enn personmarkedet. 
 
Det benyttes to risikoklassifikasjonsfaktorer: Økonomi (50%) og sikkerhet (50%).  Prinsippet er det 
samme for både privat og næring. 
 
For privatkunder vektes økonomi på følgende måte: Brutto inntekt 30% og Husholdets gjeldsgrad 
70%.  Privatkunders økonomi klassifiseres automatisk etter samlet utlån i forhold til brutto årsinn-
tekt (brutto lønn og andre inntekter, for eksempel leieinntekter). 
 
På grunnlag av de enkelte elementer som inngår i vurderingen, tildeler risikomodellen det enkelte 
engasjement i en akkumulert risikoklasse på en skala fra A til E hvor A er beste verdi og represen-
terer dermed laveste risiko. 
 
Tabellen nedenfor viser fordeling av bankens engasjementer fordelt på risikoklasser pr kvartal de 
siste 8 årene.  

 
Det er tildels betydelige forskjeller på risiko i næring og personmarked, og nedenstående tabeller 
viser brutto utlån, nedskrivninger på enkeltengasjementer og nedskrivninger på grupper fordelt på 
risikoklasse. 
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Nedenfor er det vist en oversikt over misligholdte engasjementer og andre tapsutsatte engasjemen-
ter, samt de individuelle nedskrivinger som er gjort på engasjementene.  Engasjementene vises for-
delt på privat og næring.  

 
 
Aurskog Sparebank har definert kommunene Aurskog-Høland, Sørum, Nes og Ullensaker som sitt 
primærområde.  Tabellen nedenfor viser fordelingen av lån gitt innenfor de største kommunene 
samt andel innenfor primærområdet. Lån gitt i Oslo og Skedsmo er i hovedsak til kunder som har 
naturlig tilknytning til Aurskog-Høland, men som har flyttet.  

 
 

Risikoklasse % engasj. grupper % engasj. grupper

A Ingen risiko 1.457.487 37,9 0 0 1.456.255 39,8 0 0
B Lav risiko 1.685.782 43,8 400 4.220 1.566.882 42,8 400 4.144
C Normal risiko 469.682 12,2 0 2.319 426.901 11,7 0 2.133
D Normal-høy risiko 132.394 3,4 0 1.443 128.609 3,5 0 1.542
E Høy risiko 99.425 2,6 2.000 1.336 73.761 2,0 450 764
Ikke klassifisert 2.597 0,1 0 101 6.911 0,2 0 70
Sum utlån 3.847.368 100,0 2.400 9.418 3.659.319 100,0 850 8.654

Personmarked
31.12.2013 31.12.2012

Brutto 

utlån

Nedskrivninger Brutto 

utlån

Nedskrivninger

Risikoklasse % engasj. grupper % engasj. grupper

A Ingen risiko 557.856 27,0 0 0 541.113 27,4 0 0
B Lav risiko 939.456 45,5 0 2.863 780.088 39,5 0 2.046
C Normal risiko 444.562 21,5 3.300 5.351 586.614 29,7 20.000 6.091
D Normal-høy risiko 48.455 2,3 1.000 2.451 28.187 1,4 1.000 1.592
E Høy risiko 70.327 3,4 36.220 1.051 40.453 2,0 6.350 1.051
Ikke klassifisert 4.643 0,2 0 10 368 0,0 0 1
Sum utlån 2.065.298 100,0 40.520 11.725 1.976.823 100,0 27.350 10.781

Bedriftsmarked
31.12.2013 31.12.2012

Brutto 

utlån

Nedskrivninger Brutto 

utlån

Nedskrivninger

Misligholdte lån (over 90 dager)

PM BM SUM PM BM SUM

Brutto misl igholdte lån 36.009             55.231               91.240               54.613           24.423             79.036             

Nedskrivninger på enkeltengasjementer 400                  35.000               35.400               450                 6.350                6.800                

Netto misl igholdte lån 35.609             20.231               55.840               54.163           18.073             72.236             

Øvrige tapsutsatte lån (med individuelle 

nedskrivninger)

PM BM SUM PM BM SUM

Brutto tapsutsatte lån 5.781               8.607                 14.388               595                 48.215             48.810             

Nedskrivninger på enkeltengasjementer 2.000               5.520                 7.520                 400                 21.000             21.400             

Netto tapsutsatte lån 3.781               3.087                 6.868                 195                 27.215             27.410             

31.12.2013 31.12.2012

31.12.2013 31.12.2012

Fordelt geografisk 2013 Utlån Garantier
Ubenyttede 

kreditter
Total 

eksponering
Aurskog-Høland 2.070.327        64.462          160.721         2.295.509         
Nes 1.021.486        16.574          46.127          1.084.187         
Ullensaker 658.567           21.775          33.064          713.406            
Sørum 245.287           2.583            5.447            253.317            
Øvrige Akershus 1.010.381        23.616          39.683          1.073.681         
Oslo 603.683           10.279          31.742          645.703            
Resten av landet 302.935           24.100          64.133          391.169            
Sum 5.912.666 163.389 380.918 6.456.972

Fordelt geografisk 2012 Utlån Garantier
Ubenyttede 

kreditter
Total 

eksponering
Aurskog-Høland 2.129.716        246.039        106.983         2.482.738         
Nes 895.143           20.637          37.024          952.804            
Ullensaker 606.194           22.201          41.727          670.121            
Sørum 191.620           1.280            5.666            198.566            
Øvrige Akershus 965.634           67.878          47.895          1.081.407         
Oslo 553.902           5.481            23.576          582.959            
Resten av landet 293.933           10.539          25.277          329.750            
Sum 5.636.142 374.054 288.149 6.298.345
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Tabellen nedenfor viser hva som er resultatførte tap de siste 5 årene. 

 
 

6.1.2 Konsentrasjonsrisiko 
Konsentrasjonsrisiko er en del av kredittrisiko. Konsentrasjonsrisikoene banken har behandlet er 
geografisk, bransjemessig, og særlig volatile bransjer. 
 
Aurskog Sparebank har vedtatt i sine strategiske planer at geografisk satsningsområde er de kom-
muner banken har kontorer i, og med tillegg av enkelte tilstøtende kommuner.  Videre har banken 
relativt betydelige andeler av kredittmassen i mer sentrale deler av Østlandet som kommunene 
Skedsmo og Oslo.  Dette er naturlige tilflyttingsområder for kunder som opprinnelig kommer fra 
bankens primærområde, og utgjør således ikke en bevisst satsning på kunder utenfor bankens pri-
mærområder. 
  
Den reelle eksponeringen avspeiler bankens strategiske planer. Den geografiske eksponeringen er 
dermed i all hovedsak på Romerike, og vi kan i stor grad si at vi lever i et skjebnefellesskap med 
våre kunder. Gode tider for regionen er gode tider for Aurskog Sparebank. Banken har vurdert det 
slik at nærheten til kundene og kjennskap til kundenes nærområde mer enn oppveier for geografisk 
konsentrasjon. Vi har valgt og ikke sette av kapital til geografisk konsentrasjon.  Den negative kon-
sekvensen oppveies av de positive ved denne risikoen.  
 
Banken har også vurdert kapitalbehov i forhold til særlig konsentrasjonsrisiko i forhold til næringer. 
Vi har brukt tap i næringen delt på engasjement i næringen for å vurdere volatile næringer.  De næ-
ringer som har uforholdsmessige stor andel tap i forhold til andel av engasjement blir vurdert som 
tapsutsatte næringer.  For Aurskog Sparebank er næringsgruppene eiendomsdrift, handel og restau-
rantdrift vurdert som de mest tapsutsatte.  
 
Bransjemessig er banken ikke overeksponert i enkeltbransjer. 

6.1.3 Kredittspreadrisiko knyttet til obligasjoner. 
Forvaltning av bankens obligasjonsportefølje er overført til Eika Kapitalforvaltning for aktiv for-
valtning. 
 
Banken har en betydelig del av sin forvatningskapital plassert i obligasjoner (pr 31. desember 2013 
MNOK 435,8). Disse obligasjonene er bokført til virkelig verdi.  Et antatt kredittap på disse vil 
derfor avspeiles i verdisettingen. I forbindelse med bankens ICAAP-prosess har banken vurdert 
behovet for ansvarlig kapital som kan oppstå som en følge av økte kredittspreader på obligasjons-
porteføljen.  Dette er tatt hensyn til ved beregningen av konsernets interne krav til kapitaldekning. 

6.1.4 Sikkerheter 
Hovedtyper av sikkerheter som benyttes er pant i fast eiendom, registrerbart løsøre, fordringer, va-
relager, driftstilbehør og landbruksløsøre.  I hovedsak er garantistene privatpersoner eller foretak.  
Bankens motregningsadgang følger alminnelige regler i norske lovkrav.  Hovedprinsippet for ver-
divurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien fratrukket en sikkerhetsmargin, slik den forven-
tes å være når banken har behov for sikkerheten legges til grunn. 

6.2 Markedsrisiko 

Tap og nedskrivninger i året   

2013 2012 2011 2010 2009

+ Netto endring i nedskrivninger på enkeltengasjementer -14.720                                -13.396                     2.961                     17.080                   -10.588 

+ Endring i nedskrivninger på grupper av lån -1.708                                      -2.505                    -1.991                        1.194                        4.298 

+ Konstaterte tap på garantier uten tidligere nedskrivning -                                                        -                                 -   

+ Konstaterte tap på utlån uten tidligere nedskrivning -1.601                                      -2.551                    -7.895                      -3.103                      -5.137 

Konstaterte tap på utlån med tidligere nedskrivning -5.550                                      -6.617                 -14.825                   -37.070                   -13.146 

- Inngang på tidligere konstaterte tap 1.254                                        1.467                     1.679                        1.074                            578 

= Tap på utlån, garantier m.v. i året                 -22.326                 -23.602                 -20.071                   -20.825                   -23.995 
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Markedsrisiko er faktorer som banken må forholde seg til og styre gjennom rammer for ekspone-
ring innen de forskjellige typer eiendeler.  Markedsrisiko påvirker banken gjennom rentebinding på 
innskudd og utlån. Banken har også en viss markedsrisiko på sin beholdning av obligasjoner selv 
om disse løper til flytende rente eller er swappet til flytende rente.  Aksjeeksponeringen er utsatt for 
markedsrisiko (fall i aksjekurser).  Banken styrer sin eksponering mot denne risikoen ved hjelp av 
rammer og diversifisering.  

6.2.1 Aksjerisiko 
Aksjerisiko består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, inkludert deri-
vater med egenkapitalinstrumenter som underliggende.  Plasseringer i aksjefond og kombinasjons-
fond medregnes under aksjerisikovurderingen.  Aksjer i datterselskaper og aksjer som inngår i en 
konsolidert eller strategisk vurdering skal ikke inkluderes. 
 
Banken har en omløpsportefølje av aksjer som er utsatt for markedsrisiko. Pr 31.12.2013 hadde 
denne en bokført verdi på MNOK 323,1, hvorav MNOK 299,7 er plassert i pengemarkedsfond.  I 
henhold til bankens finansstrategi skal det ikke investeres i derivater unntatt når dette gjøres som en 
rentebytteavtale mot obligasjonslån eller spesielle innskuddsformer.  Ved vurderingen av kapital-
behovet for konsernet knyttet til aksjerisiko er det tatt utgangspunkt i rammen som er vedtatt av 
styret. 
 
I tillegg til omløpsaksjer har banken en portefølje av aksjer som er tilgjengelige for salg.  Herav 
utgjør aksjer i Eika Gruppen og Eika Boligkreditt en betydelig andel (MNOK 130,9 av totalt 
MNOK 143,3).  I forbindelse med den interne kapitalvurderingsprosessen er det vurdert og tatt hen-
syn til risiko knyttet til disse aksjene. 

6.2.2 Renterisiko 
Renterisiko består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i rentebærende finansielle instrumenter, 
herunder også derivater hvor renteinstrumenter er underliggende.  Plasseringer i obligasjonsfond og 
pengemarkedsfond medregnes under vurderingen av renterisikoen.  Renterisiko knyttet til rente-
netto vurderes særskilt.  Risiko oppstår på grunn av ulik rentebinding på innlån og utlån, slik at 
renten på innlån endres uten at utlånsrenten kan endres like raskt. 
 
Bankens strategi er å minimere renterisikoen. Forretninger gjort i fastrente er derfor, for alle bety-
delige poster, byttet via renteswapper i flytende rente.  Banken har allikevel noe renterisiko knyttet 
til tidspunkt for når den flytende renten justeres.  Denne risiko er det tatt hensyn til ved vurderingen 
av konsernets kapitalkrav.  

6.2.3 Valutarisiko 
Valutarisiko består av risikoen for tap når valutakursene endres. Alle finansielle instrumenter og 
øvrige posisjoner med valutarisiko skal inkluderes i vurderingen.  Bankens valutabeholdning er kun 
for videresalg til kunder, og den samlede beholdning pr. 31.12.2013 var MNOK 0,5.  Denne risi-
koen ansees derfor som svært begrenset for banken. 
 

6.3 Likviditetsrisiko 

6.3.1 Eksponering 
Aurskog Sparebank har 54,9 % av sin finansiering ved innskudd fra kunder og 33,3 % er fundet via 
verdipapirer, egenkapitalen utgjør 8,7 % og ansvarlig lånekapital 1,6 %. Generelt er finansieringen 
ved innskudd mer kortsiktig enn lån gitt til kunder, slik at det er en risiko for at banken kan gå tom 
for likvider. Dette søkes redusert ved og funde så mye som mulig via langsiktige verdipapirer. Uan-
sett vil det være vanskelig å ha samme løpetid på fundingen som på utlån, som for eksempel har en 
avdragstid på 20 år. Det er knyttet likviditetsrisiko til at halvparten av finansieringen består av inn-
skudd fra kunder som i prinsippet kan tas ut i morgen. Det er vanskelig å måle denne risikoen di-
rekte, men det må antas at det vil være lettere for en bank med mye ansvarlig kapital å få fornyet 
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sin funding dersom likviditeten blir anstrengt. Pr dato har ikke Aurskog Sparebank opplevd det som 
problematisk å få hentet ny funding og vår vurdering er at den ansvarlige kapital i banken ansees 
som tilfredsstillende av lånegivere. 

6.3.2 Styring og kontroll 
Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at 
det oppstår kostnader i form av dyr refinansiering eller behov for realisering av eiendeler.  I verste 
fall er likviditetsrisiko risikoen for at banken ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad til å 
møte forpliktelser ved forfall. 
 
Banken har rammer for likviditetseksponering nedfelt i bankens likviditetsstrategi og investerings-
policy.  Banken har god likviditet og betydelige likviditetsreserver.  I tillegg til den løpende likvidi-
tet har banken reserver gjennom trekkrettigheter i andre banker, samt en betydelig mengde omsette-
lige obligasjoner som betraktes som ren likviditetsreserve. 
  
Det er også utført stresstest på likviditetsområdet.  Stresstesten er basert på bortfall av refinansie-
ring av pengemarkedslån i kommende 12 måneders periode. 
 
Bankens administrasjon vedtar prinsipper og metoder for beregning og måling av risikoer og eks-
ponering som kan sette rammer for likviditetsrisiko. 
 
Sammen med kredittrisiko er likviditetsrisikoen den viktigste økonomiske risikoen i banken. Styret 
legger derfor opp til at det ikke skal tas risiko på dette område av et omfang som kan sette bankens 
likviditetssituasjon i en kritisk situasjon. 
 
Risikoen som til enhver tid beregnes å foreligge må ligge godt innenfor de ledige rammer / trekkret-
tigheter og kortsiktige tiltak som kan iverksettes på området.  
 
Banken må sørge for tilstrekkelig kompetanse og ressurser på området og holde god kontakt med 
investorer og finansieringskilder. Markedet må gis god informasjon om banken slik at banken frem-
står som en attraktiv bank å investere i. 
 
Grafen nedenfor viser forfallstruktur på bankens funding de kommende år.  
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Banken har som et mål at den skal ha tilgjengelige likvider/trekkrettigheter til å dekke funding som 
forfaller i løpet av de kommende 12 måneder. 
 
Banken har sikret seg en god likviditetsreserve og kan pr dato innfri den del av fundingporteføljen 
som forfaller i løpet av 2014. Etablering av tilstrekkelige likviditetsreserver og beredskapsfasiliteter 
anses å være svært sentrale for styring av risiko. Banken ansees å ha en moderat risikoprofil knyttet 
til likviditetsrisiko. 

6.4 Omdømmerisiko 
Omdømmerisiko kan deles i to.  For det første er det knyttet risiko til de strategiske valg banken 
gjør, og dernest til oppfølging, styring og kontroll. 
 
Banken har valgt å gjøre de økonomiske beregningene i forhold til elementer som: 

� Verdifall på aksjer i hel- eller deleide eiendomsmeglerselskaper 
� Verdifall på aksjer i Eika Gruppen AS 
� Tap av omdømme og markedsposisjon 
� Mulig oppkapitalisering av Eika Gruppen AS og Terra Boligkreditt AS  
� Kostnader knyttet til eventuell nedbemanning i banken 
� Kostnader knyttet til tap av ansatte til konkurrenter 
� Oppkjøp av virksomheter og etablering av nye kontorer / filialer 
� Vekstambisjoner utover normal vekst (dvs. vekst som overstiger bankens egenkapitalavkas-

ting) 
 
Aurskog Sparebank har høyt fokus på risikoer gjennom styring og kontroll. Banken har god intern 
kontroll med en fagansvarlig for risikostyring i organisasjon.  
 
Banken har årlig gjennomgang av rutiner og styring i banken.  Avdelingslederne rapporterer ved 
hjelp av et standardisert skjema til sin leder.  Skjemaet er todelt, en for rapportering av svakheter og 
en for hvordan forrige periodes rapporterte svakheter er fulgt opp og forbedret.  Disse skjemaene 
følger hierarkiet og forevises til adm. banksjef og styret. 
 
Bankens revisor følger opp bankens styring og rutiner på eget initiativ. Revisor har en egen og uav-
hengig tilnærming utenom bankens rapporteringsrutiner. 
 
Gjennom organiseringen av banken er det også lagt opp til klare skiller mellom utøvende og kont-
rollerende funksjoner.  Prosesser deles opp i flere deler med flere involverte for å minimere feilfre-
kvens og forhindre misligheter. Banken setter ikke av kapital for å dekke inn risikoen her. Fortsatt 
fokus på styring og kontroll og oppfølging av tiltak vil være bankens fremgangsmåte. 
 

6.5 Forretningsrisiko 
Risikoen for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og 
operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- eller produktsegmenter og være knyttet 
til konjunktursvingninger og endret kundeadferd.  Det er derfor beregnet kapitalbehov for mulige 
svingninger i både innskudds- og utlånsmargin, for mulig fall i andre inntekter, evt. nedbemanning 
og kostnader ved oppsigelser fra nøkkelpersonell med påfølgende kostnader ved kjøp av kompetan-
se. 

6.6 Strategisk risiko 
Risiko for uventede tap eller sviktende inntjening i forhold til prognoser knyttet til vekstambisjoner.  
Behovet for å sikre nødvendig kapital i forbindelse med igangsatte og planlagte aktiviteter er vur-
dert.  Mulige konsekvenser av at Eika Alliansen ikke fungerer er også vurdert. 
 

6.7 Operasjonell risiko 
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Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende prosesser eller 
systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. 
 
Banken er eksponert for større eller mindre operasjonelle risikoer i sine prosesser. De vesentligste 
avdekkede risikoer er: 

� Manglende etablering av rettsvern / panterett / eiendomsrett 
� Vanskelig å dokumentere objekt som skal tilbakeleveres / tvangsinndrives 
� Svindel, eks kunden selger maskin og er ikke søkegod 
� Interne misligheter 
� IT–systematiske feil 
� Håndtering av transaksjoner / risiko for sviktende systemer 
� Mangelfull kontinuitets- og beredskapsløsning 
� Manglende back-up på nøkkelpersoner 
� Feil ved vilkårsfastsettelse 
� Underskrifter er i strid med retningslinjene 
� Feilhåndtering av personopplysninger 
� Brudd på etiske retningslinjer / etisk standard 
� Feil i rapportering som medfører feil beslutning 
� Risiko for svindel, tyveri og falske kort 
� Mulig erstatningsansvar knyttet til dårlig rådgiving 
� Manglende sikringsforetninger i forbindelse med finansielle instrumenter 

 
Operasjonell risiko beregnes etter basismetoden, dvs. som 15 % av gjennomsnittlig brutto inntekt 
siste 3 år (korrigert i hht forskrift) multiplisert med en faktor på 12,5 %. 
 
Gjennom den årlige risikoanalysen vurderes også mislighetsrisiko, dvs. risiko for at banken skal bli 
påført tap eller kostnader som følge av bevisste handlinger fra egnes ansatte og/eller utenforstående 
med sikte på å oppnå urettmessige fordeler.  Mislighetsrisiko vurderes i denne sammenheng som en 
del av den operasjonelle risiko, jfr. definisjonen i første avsnitt ovenfor. 
 
Den årlige risikoanalysen ender opp i en vurdert restrisiko som banken har etter at organisasjon, 
rutiner og kontrolltiltak er vurdert.  Denne risikoen har vi valgt å ta inn som en del av ICAAP-
beregningen, og den kan betraktes som et tillegg til operasjonell risiko beregnet etter basismetoden. 

6.7.1 Styring og kontroll 
Det foreligger policyer / strategier / rutiner for alle vesentlige prosesser i banken.  Dette skal bidra 
til at identifiserte risikoer blir håndtert på en slik måte at gjenværende risiko blir lavest mulig.  Det 
er etablert beredskaps- og kontinuitetsplaner som skal sikre en forsvarlig håndtering av operasjonel-
le aktiviteter også i en stressituasjon. 
 
Banken har ikke etablert egen internrevisjon. 
I 2010 etablerte banken et revisjonsutvalg bestående av 3 medlemmer fra styret. 

6.7.2 Mulige tap 
Det er foretatt vurderinger av mulige tap som kan oppstå.  Den operasjonelle risiko vurderes å være 
lav. Historisk sett har banken hatt svært små tap knyttet til operasjonell risiko. 

6.8 Eierrisiko 
Eierrisiko er risiko for at banken må rapportere negativt resultat fra sine datter- og tilknyttede sels-
kaper og at banken må tilføre datter- og tilknyttede selskaper ny egenkapital.  Bankens datterselsk-
aper er av begrenset størrelse og risikoen knyttet til eierrisiko ansees å være lav. 
 

6.9 Øvrige vurderte risikoelementer 
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6.9.1 Risiko knyttet til pensjonsforpliktelser i livsforsikringsselskaper 
Aurskog Sparebank har en ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte.  Det er banken som bærer 
risikoen for endringer i innbetalingene for å dekke pensjonsforpliktelsene til sine ansatte.  Dek-
ningen av pensjonskostnadene holder seg på et stabilt nivå og banken har mulighet til i stor grad å 
forutse endringer i disse.  Ytelsesbasert ordning er også den foretrukne løsningen i bransjen.  Ban-
kens eksponering er vurdert og funnet beskjeden.  
 

6.9.2 Risiko forbundet med verdipapirisering 
Verdipapirisering er ikke et forretningsområde for Aurskog Sparebank. Banken er ikke eksponert 
mot denne risikoen og den ansees som ikke aktuell.  

6.9.3 Forsikringsrisiko 
Forsikring er et strategisk viktig forretningsområde for Aurskog Sparebank.  Banken selger kun 
forsikringer gjennom Eika Forsikring AS, og er dermed ikke eksponert for egen forsikringsrisiko. 

7 Oversikt over derivater og motpartsrisiko knyttet til disse 

 
 
Bankens derivater er knyttet til sikringsforetninger.  Banken har ingen omløpsportefølje. Bokfø-
ringen av derivatene følger i all hovedsak reglene for sikringsbokføring.  Banken har fulgt reglene i 
kapitalkravsforskriftens § 21-1 ved beregning av kredittrisiko knyttet til motpartene av derivatene. 

8 Egenkapitalposisjoner utenfor handelsporteføljen 
Posten aksjer, andeler og andre verdipapirer med verdiendring over resultat (MNOK 322,8) inne-
holder egnekapitalposisjoner som vurderes til virkelig verdi og føres over resultatet.  Banken har 
ingen strategiske interesser i disse. 
I posten aksjer, andeler og andre verdipapirer med verdiendring over EK (MNOK 143,3) inngår de 
aksjene som banken har en strategisk interesse av, og hvor banken ikke har noen umiddelbare pla-
ner om salg. Her utgjør aksjene i Eika Gruppen og Eika Boligkreditt de klart største postene.  Ak-
sjene er bokført til anskaffelseskost og verdiendringer føres direkte mot egenkapitalen. 
 
 

Inngående balanse 1. januar 113,038 
Tilgang i året 30,693 
Avgang i året 2,025 
Nedskrivninger ført mot egenkapitalen 0,000 
Oppskrivninger ført mot egenkapitalen 1,547 
Utgående balanse 31. desember 143,253 
 

2013 2012 2013 2012
Swapper fastrenteobligasjoner 450.000       450.000        12.483           9.779             
Swapper for fastrente utlån 88.768         90.750          902               2.316            

Nominelt beløp Mer-/mindreverdi


