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Innledning  

Formålet med dette dokumentet er å oppfylle kravene til offentliggjøring av finansiell 

informasjon etter kapitalkravsforskriftens del IX (pilar 3).  

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.  

For regnskapsåret 2016 er denne informasjonen offentliggjort på bankens hjemmesider 

(www.aurskog-sparebank.no).  

 

Konsolidering 

Tabellen nedenfor viser de datterselskaper som konsolideres inn i konsernet, samt deres 

bokførte verdi. Verdier i TNOK.  

Aurskog Eiendom AS  1930 Aurskog  100 % 

             

19.579  

Aurskog Eiendomsinvest AS  1930 Aurskog  100 %          0 

 

Datterselskapene konsolideres fullt ut i både regnskapet og i kapitaldekningsoppgaven til 

konsernet Aurskog Sparebank. Datterselskapene er ikke underlagt Basel II og rapporterer 

ikke enkeltvis kapitaldekning, kun som en del av konsernet Aurskog Sparebank. 

I tillegg er Aurskog Sparebank medeier i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS (EBK) og 

har en strategisk interesse av å understøtte den virksomheten som bedrives der. Det er kun 

den bokførte verdien av bankens aksjer i Eika Gruppen og EBK som er inkludert i 

konsolideringen.  Den bokførte verdien av aksjene (hhv MNOK 77,9 og MNOK 102,4) samt 

andre investeringer som overstiger 10 %-regelen gir fradrag i bankens kapitaldekning for 

eierskap i andre finansinstitusjoner.   

 

Kapitalkrav  

Ansvarlig kapital og kapitalkrav  

Tabellene viser kjernekapital og tilleggskapital per post i MNOK. Beregningsgrunnlaget er 

beregnet etter reglene i kapitalkravsforskriften.  
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Grunnfondet (Sparebankens fond) 520,366 10,7 % 469,539 10,1 % 

Eierandelsbeviskapital 165,357 3,4 % 165,357 3,6 % 

Overkurs og Komp.fond 27,594 0,6 % 27,594 0,6 % 

Annen egenkapital 11,125 0,2 % 11,125 0,2 % 

Gavefond 10,000 0,2 % 10,000 0,2 % 

Utjevningsfond 47,452 1,0 % 38,708 0,8 % 

Fond for urealiserte gevinster 39,313 0,8 % 39,111 0,8 % 

Avsatt til utbytte 16,536 0,3 % 16,536 0,4 % 

Avsatt til gaver til allmennyttige formål 2,000 0,0 % 2,000 0,0 % 

Egenkapital 839,744 17,3 % 779,971 16,8 % 

          

Fradrag for avsetning til utbytte og gaver -18,536 -0,4 % -18,536 -0,4 % 

Fradrag ansv. kap. i andre fin.inst.  -68,227 -1,4 % -52,098 -1,1 % 

Ren kjernekapital 752,981 15,5 % 709,337 15,3 % 

          

Fondsobligasjoner 119,769 2,5 % 119,685 2,6 % 

Fradrag ansv. kap. i andre fin.inst.  -25,096 -0,5 % -41,635 -0,9 % 

Kjernekapital 847,654 17,5 % 787,387 17,0 % 

          

Tidsbegrenset ansvarlig kapital 84,789 1,7 % 84,760 1,8 % 

Fradrag ansv. kap. i andre fin.inst.  -22,742 -0,5 % -39,074 -0,8 % 

Netto tilleggskapital 62,047 1,3 % 45,686 1,0 % 

Netto ansvarlig kapital 909,701 18,7 % 833,073 18,0 % 

 

 

Minimumskrav til ansvarlig kapital fordelt etter type risiko  

Kredittrisiko  

Lokale og regionale myndigheter 16,449 11,410 

Institusjoner 66,181 101,927 

Foretak 571,438 728,122 

Massemarked 77,250 0,000 

Engasjementer med pant i fast eiendom 3.198,458 2.844,707 

Forfalte engasjementer 21,512 30,952 

Obligasjoner med fortrinnsrett 19,752 18,668 

Andeler i verdipapirfond 124,572 111,991 

Egenkapitalposisjoner 134,365 133,555 

Øvrige engasjementer 304,990 343,594 

Samlet kapitalkrav for kredittrisiko, 

standardmetoden 4.534,967 4.324,926 

318,451 309,788 
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Uvektet kjernekapitalandel  

Uvektet kjernekapitalandel regnes ut fra beregnet kjernekapital med og uten 

overgangsordninger delt på engasjementsbeløp for balanseførte og ikke balanseførte 

poster i kapitaldekningsoppgaven, justert for konverteringsfaktorer (iht. CRR artikkel 

429, nr 10).  

Uvektet kjernekapitalandel (Kapital som kvalifiserer som kjernekapital) 8,7 % 

Uvektet kjernekapitalandel (Inkl. kjernekapital omfattet av overgangsregler) 9,1 % 

 

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 banken 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. 

Styret har vedtatt at Aurskog Sparebank skal ha en kapitaldekning, en kjernekapitaldekning 

og en ren kjernekapitaldekning som til enhver tid oppfyller alle myndighetskrav med god 

margin. Dette inkluderer bankspesifikt Pilar 2-påslag og egen styringsbuffer.  

Risikostyring 

Rammeverk 

Det overordnede ansvar for å sikre god risikostyring 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 målsettinger som er satt, og sikrer felles forståelse og tilnærming 

til risikoområder i banken. 

Organisering av risikostyring 

Det overordnede operative ansvar for risikostyring i banken ligger hos administrerende 

banksjef. Dette skal sikre nødvendig forankring i bankens ledelse. For videre å sikre et godt 

internt kontrollmiljø er velfungerende risikostyringsfunksjoner avgjørende. Banken har 

derfor valgt å legge det faglige ansvaret for risikostyringen til den enkelte fagansvarlige i 

bankens ledelse (ass banksjef bankdrift, ass banksjef bedriftsmarked, leder av Sparing & 

Investering samt ass banksjef økonomi/administrasjon), med et særskilt 

koordineringsansvar på egen stilling som risk manager underlagt adm. banksjef, og med 

mulighet for direkte rapportering til styret. Banken har fokus på å ha tilstrekkelige ressurser 

innenfor risikostyring, og vil til enhver tid vurdere tilgjengelig kompetanse og kapasitet.  
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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 forelegges bankens styre kvartalsvis. 

 

Risikogrupper 

Konsernet eksponeres for en rekke ulike typer risikoer.  De viktigste er:  

Kredittrisiko 

Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at bankens kunder/motparter ikke oppfyller sine 

betalingsforpliktelser. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/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.  

 

  

  

Person 5.101.108       79.645         194.749       5.375.501       

Offentlig -                  -               -               -                  

A - Jordbruk, skogbruk og fiske 73.832            578              16.138         90.548            

B - Bergverksdrift og utvinning -                  -               50                50                   

C - Industri 41.873            399              13.263         55.535            

E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet -                  993              -               993                 

F - Bygge- og anleggsvirksomhet 416.093          33.373         120.290       569.756          

G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 131.621          21.952         39.788         193.360          

H - Transport og lagring 31.079            12.862         4.741           48.681            

I - Overnattings- og serveringsvirksomhet 17.194            50                860              18.104            

J - Informasjon og kommunikasjon 1.982              -               3.158           5.140              

K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 164.651          -               2.300           166.951          

L - Omsetning og drift av fast eiendom 1.154.084       30.072         89.264         1.273.420       

M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 44.343            1.941           6.711           52.994            

N - Forretningsmessig tjenesteyting 30.565            3.249           5.140           38.954            

O - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning33                   -               79                112                 

P - Undervisning 812                 50                65                926                 

Q - Helse- og sosialtjenester 53.332            1.023           1.490           55.845            

R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 28.437            1.250           368              30.056            

S - Annen tjenesteyting 3.788              -               418              4.206              

T - Lønnet arbeid i private husholdninger 138                 -               -               138                 
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Banken har definert kommunene Aurskog-Høland, Sørum, Nes og Ullensaker som sitt 

kjernemarkedsområdet. Primærmarkedsområdet er hele Romerike. Lån gitt i Oslo er i 

hovedsak til kunder som har naturlig tilknytning til primærmarkedsområdet.  

 

Måling av kredittrisiko for utlånsporteføljen  

Kredittrisiko oppstår som følge av at bankens kunder ikke har evne eller vilje til å oppfylle 

sine forpliktelser overfor banken. Banken bruker risikoklassifisering for overvåkning av 

risiko i utlånsmassen. Bankens risikoklassifiseringssystem er en integrert del av 

kredittvurderingsprosessen. Formålet er å skaffe oversikt over kredittrisiko i 

utlånsmassen som grunnlag for nedskrivninger og kontroll med bankens kredittpolicy. 

Risikoklassifisering innebærer at det foretas en vurdering av den enkelte låntakers 

tilbakebetalingsevne på bakgrunn av økonomi.  I tillegg tas det hensyn til verdien av den 

sikkerhet som er stillet.  

Risikoklassifiseringssystemet inndeler utlån og garantier i fem risikogrupper, A - ingen 

risiko, B - lav risiko, C - normalrisiko, D - normal-høy risiko og E - høyrisiko hvor A er best, 

både for økonomi og for sikkerhet.          

Banken er i ferd med å skifte over til Eika sitt RKL-system som i større grad fokuserer på 

misligholdssannsynlighet basert på interne og eksterne data, samt demografi. Skalaen 

løper her fra 1-12. Målt med ny modell ved årsskiftet vil 61,7% ligge i med RKL 1-3, 31,0% 

med RKL 4-7 og 6,4% med RKL 8-10.         

Prising av lånene skjer normalt på bakgrunn av beregnet risiko, og vil gjenspeile 

risikobildet i kredittgivningen. Lån med høyest risiko har høyest rente. Således er det 

normalt en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising på lånene.   

Nedskrivninger, tap og mislighold  

Bankens låne- og garantiportefølje er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer 

gitt av Finanstilsynet. Prinsippene for behandling av misligholdte lån og tilhørende 

tapsnedskrivning er beskrevet i note 2 i årsregnskapet. 

Banken hadde i 2016 netto bokført tap på utlån og garantier på 11,2 mill. kroner mot 8,9 

mill. året før. Forøvrig henvises til note 9 i årsregnskapet.  

Aurskog-Høland 2.197.710       77.684         143.338                      2.418.732               

Nes 1.197.047       16.589         85.825                        1.299.461               

Ullensaker 1.090.705       37.753         48.043                        1.176.501               

Sørum 257.895          1.776           12.090                        271.761                  

Øvrige Romerikeskommuner 1.189.572       25.583         87.936                        1.303.091               

Øvrige Akershus 201.005          3.373           7.171                          211.548                  

Oslo 686.159          15.445         50.171                        751.775                  

Resten av landet 474.870          9.233           64.297                        548.400                  
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Pr. 31. desember 2016 utgjorde de samlede nedskrivninger 42,1 mill. kroner mot 37,2 mill. 

kroner ved utgangen av forrige år. Inkludert er nedskrivninger på grupper av lån med 22,1 

mill. kroner. Det vises for øvrig til note 8 i års. 

Nedenfor er det vist en oversikt over misligholdte engasjementer og andre tapsutsatte 

engasjementer, samt de individuelle nedskrivinger som er gjort på engasjementene.  

Engasjementene vises fordelt på privat og næring.  

 

  

 

PM BM SUM PM BM SUM

Brutto misligholdte lån 27.823 8.018   35.842 29.771 8.042   37.813 

Nedskr. på enkelteng. 16.695 1.500   18.195 6.400   3.800   10.200 

PM BM SUM PM BM SUM

Brutto tapsutsatte lån 3.603   -       3.603   4.644   -       4.644   

Nedskr. på enkelteng. 1.750   -       1.750   3.550   -       3.550   

Individuelle tapsavsetninger 01.01 13.750 13.300

 -Periodens konstaterte tap, med tidligere foretatt individuelle nedskrivninger 2.486 6.933

 +Økte individuelle nedskrivninger i perioden 6.145 3.500

 +Nye individuelle nedskrivninger i perioden 2.820 5.525

 -Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 284 1.642

Sum individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån 31.12

Gruppenedskrivninger 01.01 23.442 22.047

 +Periodens endringer av gruppenedskrivninger på utlån -1.293 1.395

Sum gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån 31.12

Periodens endringer i individuelle nedskrivninger 6.195 450

 +Periodens endringer i gruppenedskrivninger -1.293 1.395

 +Periodens konstaterte tap med tidligere års individuelle nedskrivninger 2.486 6.933

 +Periodens konstaterte tap uten tidligere års individuelle nedskrivninger 4.179 728

 - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 400 615

Periodens tapskostnader (- inngått)

Resultatførte renter på utlån der det er foretatt nedskrivning for tap 1.855 1.574
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Konsentrasjonsrisiko 

Konsentrasjonsrisiko er en del av kredittrisiko. Konsentrasjonsrisikoene banken har 

behandlet er geografisk, bransjemessig, og særlig volatile bransjer. 

Den reelle eksponeringen avspeiler bankens strategiske planer. Den geografiske 

eksponeringen er dermed i all hovedsak på Romerike. 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 konsekvensen oppveies av de positive ved denne risikoen. Banken ønsker å 

påpeke at geografiske statistikkrapportene baseres kun på kundens poststed, og fanger 

ikke opp andre type tilknytninger til primærmarkedsområdet noe som svært ofte er tilfelle. 

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 næringer 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 restaurantdrift vurdert som de mest 

tapsutsatte. Bransjemessig vurderer banken den ikke er overeksponert i enkeltbransjer, 

men har hovedvekt i eiendomsdrift. Det er vurdert som betydelig høyere risiko og vekte 

seg opp i f.eks hotell, varehandel og restaurant for å ta ned tilsvarende i bygg og eiendom 

for å få en mer fragmentert fordeling, noe som også bekreftes av historisk tapsstatistikk i 

Norge pr næringsgruppe. Bankens bedriftsavdeling har god bransjekompetanse på 

eiendom. I forhold til konsentrasjonsrisiko er det stor variasjon på eiendomsmarkedet 

innenfor bankens markedsområde, noe som også bidrar til redusert konsentrasjonsrisiko.  

Sikkerheter 

Hovedtyper av sikkerheter som benyttes er pant i fast eiendom, registrerbart løsøre, 

fordringer, varelager, driftstilbehør og landbruksløsøre. I hovedsak er garantistene 

privatpersoner eller foretak.  Bankens motregningsadgang følger alminnelige regler i 

norske lovkrav.  Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien 

fratrukket en sikkerhetsmargin, slik den forventes å være når banken har behov for 

sikkerheten legges til grunn. 

Kredittspreadrisiko knyttet til obligasjoner. 

Forvaltning av bankens obligasjonsportefølje er overført til Eika Kapitalforvaltning for aktiv 

forvaltning. 

Banken har en betydelig del av sin forvaltningskapital plassert i obligasjoner (pr 31. 

desember 2016 MNOK 384). 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 obligasjonsporteføljen. Dette er tatt hensyn til ved beregningen av 

konsernets interne krav til kapitaldekning.  

Markedsrisiko 

Markedsrisiko er faktorer som banken må forholde seg til og styre gjennom rammer for 

eksponering innen de forskjellige typer eiendeler. Markedsrisiko påvirker banken gjennom 
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rentebinding på innskudd og utlån. Renterisikoen på utlån og funding er begrenset da 

banken i hovedsak har flytende rente både på kundeposter og obligasjonslån. Enkelte 

større fastrenteposter er sikret med renteswapper. Aksjeeksponeringen er utsatt for 

markedsrisiko (fall i aksjekurser).  Banken styrer sin eksponering mot denne risikoen ved 

hjelp av rammer og diversifisering.  

Aksjerisiko og pengemarkedsrisiko  

Aksjerisiko består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, 

inkludert derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende. Aksjer i 

datterselskaper og aksjer som inngår i en konsolidert eller strategisk vurdering skal ikke 

inkluderes.  

Banken har en handelsportefølje som pr 31.12.2016 hadde denne en bokført verdi på 

MNOK 407, hvorav MNOK 402 var plassert i pengemarkedsfond.  

I henhold til bankens investeringspolicy skal det ikke investeres i derivater unntatt når dette 

gjøres som en rentebytteavtale mot obligasjonslån eller spesielle innskuddsformer. Ved 

vurderingen av kapitalbehovet i ICAAP knyttet til aksjerisiko er det beregnet ut fra fall i 

aksjekurser på handelsporteføljen.  

I tillegg til handelsporteføljen har banken en portefølje av aksjer som er tilgjengelige for 

salg.  Herav utgjør aksjer i Eika Gruppen og Eika Boligkreditt en betydelig andel (MNOK 180 

av totalt MNOK 191).  

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 rentenetto 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 betydelige 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.  

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. 

31.12.2016 var MNOK 0,3. Denne risikoen ansees derfor som svært begrenset for banken. 
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Likviditetsrisiko 

Eksponering 

Aurskog Sparebank har 63 % av sin finansiering ved innskudd fra kunder og 24 % er fundet 

via verdipapirer, egenkapitalen utgjør 11 % og ansvarlig lånekapital 1 %. 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. Uansett 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 innskudd fra kunder som i 

prinsippet kan tas ut i morgen. Det er vanskelig å måle denne risikoen direkte, men det må 

antas at det vil være lettere for en bank med mye ansvarlig kapital å få fornyet 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 långivere. 

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 likviditetsrisikoen 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 

investeringspolicy.  Banken har god likviditet og betydelige likviditetsreserver. I tillegg til 

den løpende likviditet har banken reserver gjennom trekkrettigheter i andre banker, samt 

en betydelig mengde omsettelige obligasjoner som betraktes som ren likviditetsreserve. 

Videre kommer deponerte og deponerbare verdipapirer i Norges Bank.  

  

Det er også utført stresstest på likviditetsområdet. Stresstesten er basert på bortfall av 

refinansiering av pengemarkedslån i kommende 12 måneders periode. 

 

Bankens administrasjon vedtar prinsipper og metoder for beregning og måling av risikoer 

og eksponering 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 

/ trekkrettigheter 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 fremstår som en attraktiv bank å investere i. 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. 
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Etablering av tilstrekkelige likviditetsreserver og beredskapsfasiliteter anses å være svært 

sentrale for styring av risiko. Banken ansees å ha en lav risikoprofil knyttet til 

likviditetsrisiko.  

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.  

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 minst årlig 

gjennomgang av rutiner og styring i banken.  

Bankens revisor følger opp bankens styring og rutiner. Revisor har en egen og uavhengig 

tilnærming utenom bankens rapporteringsrutiner.  

Gjennom organiseringen av banken er det også lagt opp til klare skiller mellom utøvende 

og kontrollerende funksjoner. Prosesser deles opp i flere deler med flere involverte for å 

minimere feilfrekvens 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. 

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 kompetanse. 

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 vurdert.  Mulige konsekvenser av at Eika Alliansen ikke fungerer er 

også vurdert. 

Operasjonell risiko 

Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende prosesser 

eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko beregnes 

etter basismetoden, dvs. som 15 % av gjennomsnittlig brutto inntekt siste 3 år (korrigert 

iht. 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. 
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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. 

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 operasjonelle aktiviteter også i en stressituasjon. 

Banken er ikke pålagt å etablere egen internrevisjon ut fra sin størrelse.  

Bankens samlede styre fungerer som risiko- og revisjonsutvalg.  

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. 

Eierrisiko 

Eierrisiko er risiko for at banken må rapportere negativt resultat fra sine datter- og 

tilknyttede selskaper og at banken må tilføre datter- og tilknyttede selskaper ny 

egenkapital. Bankens datterselskaper er av begrenset størrelse og risikoen knyttet til 

eierrisiko ansees å være lav. 

Øvrige vurderte risikoelementer 

Risiko knyttet til pensjonsforpliktelser i livsforsikringsselskaper 

Banken har innskuddsbasert pensjonsordning.  

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.  

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.  

Egenkapitalposisjoner utenfor handelsporteføljen  

I posten aksjer, andeler og andre verdipapirer med verdiendring over EK (MNOK 191) inngår 

de aksjene som banken har en strategisk interesse av, og hvor banken ikke har noen 

umiddelbare planer om salg. Her utgjør aksjene i Eika Gruppen og Eika Boligkreditt de klart 

største postene på MNOK 180. Aksjene er bokført til anskaffelseskost og verdiendringer 

føres direkte mot egenkapitalen.  


