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1 Basel II – kapitaldekningsregler 
 

1.1 Introduksjon 

Formålet med dette dokumentet er å presentere finansiell informasjon som kan bidra til at 

markedsaktører er bedre i stand til å vurdere risiko- og kapitalsituasjonen i Tinn Sparebank, samt 

bankens opplegg for styring og kontroll av disse. 

 

Dokumentet baserer seg på myndighetspålagte krav til offentliggjøring av informasjon samt vurdert 

behov til markedsaktører ut over dette.  

 

Det er knyttet usikkerhet til vurderinger av økonomisk risiko. Flere av de estimatene på økonomisk 

risiko som er presentert i dette dokument er basert på et sett av forutsetninger og beregnet etter 

kvantitative modeller. Enkelte typer risiko er basert på kvalitative vurderinger. 

 

Bankens ulike risikoer er nærmere definert i kapittel 2.3. Generelt er gjennomgangen av bankens 

ulike risikoer ikke uttømmende, og enkelte risikoer er ikke tallfestet. Vurderingen er utført etter 

beste skjønn. Det oppfordres til å foreta en selvstendig vurdering basert på den informasjon som er 

presentert i dette dokument og annen offentlig tilgjengelig økonomisk informasjon om banken.  

 

1.1.1 Generelt om Tinn Sparebank 

Tinn Sparebanks forretningsidè er å: 

- Tilby nåværende og nye kunder helhetlige og framtidsrettede bank- og forsikringsprodukter 

- Være så dyktig, nær og engasjert at nåværende og fremtidige kunder foretrekker å ha et 

langsiktig forhold til banken 

- Bidra til vekst og utvikling i Tinn og Vinje kommuner gjennom god lønnsomhet, god soliditet 

og selvstendighet 

- Spre risiko på geografisk adskilte områder, ulike markeder og bransjer 

 

Tinn Sparebank har ikke eksterne eiere, og årlig resultat etter skatt og gavedisponeringer legges 

derfor til bankens egenkapital. 

 

Bankens finansielle mål, slik de er nedfelt i styrevedtatt strategi er: 

 

Soliditet:  

- Bankens kjernekapitaldekning skal være minimum 14,5 prosent.  

- Innskudd/utlånsforholdet skal være minst 70 prosent. 

 

Lønnsomhet: 

- Bankens mål for egenkapitalavkastning etter skatt er for 2013 fastsatt til 8 prosent. 

 

Likviditet: 

- Banken skal kunne opprettholde normal drift i 12 måneder uten tilførsel av ekstern 

likviditet. 

 

Risiko: 

- Banken skal ha en moderat til lav risikoprofil. Risikoprofilen skal sikre banken tilgang på 

langsiktig funding til gode priser. 
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Pr. 31.12.2012 var bankens nøkkeltall som følger: 

Egenkapital målt som andel av samlet forvaltningskapital 8,0 prosent. 

Kjernekapitaldekning 18,6 prosent. 

Innskuddsdekning i prosent av netto utlån 80,7 prosent. 

Egenkapitalavkastning etter skatt 3,8 prosent. 

 

1.1.2 Pilar I – Minimumskrav til ansvarlig kapital 

EU’s direktiv for beregning av finansinstitusjoners kapitaldekning er innført i Norge.  Regelverket 

bygger på en internasjonal standard (BIS) og har som formål 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 

 

Tinn Sparebank benytter følgende metoder ved beregning av minimumskravene til ansvarlig 

kapital: 

 

 
 

1.1.3 Pilar II – Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging 

Banken har etablert en prosess for å vurdere samlet kapitalbehov i forhold til risikoprofil og en 

strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå.  Tilsynsmyndighetene skal overvåke og evaluere bankens 

interne vurdering av kapitalbehov og tilhørende strategi.  Tilsynet skal sette i verk passende tiltak 

dersom de ikke anser prosessen for å være tilfredsstillende.  
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1.1.4 Pilar III – Offentliggjøring av informasjon 

Formålet med Pilar III er å supplere minimumskravene i Pilar I og den tilsynsmessige oppfølgingen 

i Pilar II.  Pilar III skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av 

informasjon som gjør det mulig for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere bankens 

risikoprofil og kapitalisering samt styring og kontroll. 

 

Informasjonen skal offentliggjøres og oppdateres minimum årlig.  For øvrig er banken pålagt å 

offentliggjøre informasjon som anses egnet til å påvirke besklutningen til brukere av informasjonen 

i forbindelse med økonomiske forhold, senest 30 dager etter at banken er eller burde vært klar over 

forholdet.  Informasjonen skal offentliggjøres på internett, og skal være tilgjengelig i minst 5 år fra 

tidspunkt for offentliggjøring. 

 

1.2 Konsolidering 

Banken inngår ikke i rapporteringspliktig konsern slik at rapportering er på banknivå. 

 

2 Risiko og kapitalstyring i Tinn Sparebank 

2.1 Innledning 

Det er et sentralt mål for banken å ha god risiko- og kapitalstyring i sin virksomhet.  Med 

utgangspunkt i vedtatt overordnet strategi er det etablert styringsmål og rammer for det enkelte 

risikoområde.  Disse skal bidra til å sikre bankens lønnsomhet og soliditet både på kort og lang sikt 

og hindre for stor risikokonsentrasjon i virksomheten som eventuelt kan true bankens fortsatte 

selvstendighet og eksistens. Dette må sees i sammenheng med en tilstrekkelig, bærekraftig 

egenkapitalavkastning over tid.  

 

2.2 Organisering og ansvar 

Ansvar for og gjennomføring av bankens risikostyring og kontroll er delt mellom bankens styre, 

ledelse og operative enheter. 

 

Styret 

Har ansvar for å påse at banken har en ansvarlig kapital som er tilstrekkelig ut fra ønsket risiko og 

bankens virksomhet, samt sørge for at banken er tilstrekkelig kapitalisert ut fra regulatoriske krav.  

Styret fastsetter de overordnede mål relatert til risikoprofil og avkastning.  Styret fastsetter videre de 

overordnede rammer, fullmakter og retningslinjer for risikostyringen i banken, samt etiske regler og 

kvalitetskrav. 

 

Revisjonsutvalg 
Fra 30.06.2010 er banken pålagt å ha et revisjonsutvalg. Det er vedtatt at hele bankens styre skal 

fungere som revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for 

styret. 

Oppgavene til revisjonsutvalget er blant annet: 

 Forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen 

 Overvåke systemene for internkontroll og risikostyring 

 Ha løpende kontakt med foretakets revisor 

 Vurdere og overvåke revisors uavhengighet 

 

 

Banksjef 
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Har ansvaret for den overordnede risikostyringen, herunder ansvarlig for at det implementeres 

effektive risikostyringssystemer i banken, og at risikoeksponeringen overvåkes.  Banksjef er videre 

ansvarlig for delegering av fullmakter og rapportering til styret. 

 

Ledere 

Har ansvar for å styre risiko og sikre god intern kontroll innenfor eget område i tråd med bankens 

vedtatte risikoprofil.  For å sikre god økonomisk og administrativ styring skal den enkelte leder ha 

nødvendig kunnskap om vesentlige risikoforhold innenfor eget område. 

 

Revisor 

Banken har ikke intern revisjon.  Bankens eksterne revisor etterprøver om rutiner og retningslinjer 

etterleves, samt vurderer om bankens modellverk knyttet til risiko- og kapitalstyring gir et riktig 

uttrykk for bankens samlede risiko- og kapitalsituasjon.  Ekstern revisor utarbeider årlig en 

uavhengig bekreftelse av bankens intern kontroll som også inneholder en vurdering av bankens 

kapitalanalyse (ICAAP) samt en vurdering av styring og kontroll med likviditetsrisiko. 

 

2.3 Risikoområder 

Banken er eksponert for flere typer av risiko. De viktigste er: 

 

Kredittrisiko Risiko for tap som følge av kunders eller andre motparters evne og vilje 

til å oppfylle sine forpliktelser 

Markedsrisiko Risiko for tap som følge av endringer i observerbare markedskurser 

knyttet til renter, verdipapirer og valuta 

Operasjonell risiko Risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne 

prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser 

Likviditetsrisiko Risiko for ikke å være i stand til å innfri forpliktelser og/eller finansiere 

eiendeler, herunder økt vekst, uten vesentlig økte kostnader 

Konsentrasjonsrisiko Risikoen for tap som følge av konsentrasjon om enkeltkunde, 

enkeltbransje eller geografisk område 

Forretningsrisiko Risiko knyttet til uventede inntekts- og kostnadssvingninger.  Risikoen 

kan være knyttet til konjunktursvingninger eller endret kundeadferd. 

Omdømmerisiko Er risikoen for svikt i inntjening og tilgang på funding på grunn av 

sviktende omdømme hos kunder, motparter og/eller myndigheter.  

Strategisk risiko Er risikoen for tap som følge av feilslåtte strategiske satsninger. 

 

2.4 Rapportering 

Administrasjonen utarbeider risikorapportering som forelegges styret kvartalsvis. Rapporteringen 

gir 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 kvantifiserer 

og vurderer 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. 

 

Styret foretar en årlig gjennomgang/revidering av vedtatte risikobaserte rammer og måltall. Videre 

gjennomføres periodiske stresstester på de mest kritiske risikoområdene, og det utarbeides 

beredskapsplaner for iverksettelse av eventuelle nødvendige tiltak. 
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2.5 Internkontroll 

 

Banken har ikke etablert egen internrevisjon, men internkontrollen er organisert slik: 

 

 

 
 

 

Internkontrollen utføres i samsvar med internkontrollforskriften.  Plan for internkontrollarbeidet 

behandles og godkjennes av styret.  Informasjons- og rapporteringsplikten ivaretas ved oversiktlig 

og systematisk dokumentasjon av utførte kontroller. 

 

2.6 Kredittrisiko 

Her presenteres nærmere prosessen og rammer for kredittinnvilgelse og kredittstyring. Kredittrisiko 

defineres som risikoen for tap som følge av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til å 

oppfylle sine forpliktelser. 

 

Kredittrisikoen for Tinn Sparebank er primært knyttet til utlånsvirksomheten og delvis til 

verdipapirbeholdningen. Bankens obligasjonsportefølje består av obligasjoner utstedt av andre 

kredittinstitusjoner, kommuner og industriselskaper. Det knytter seg liten til middels kredittrisiko til 

denne porteføljen. Det foreligger egen rutine for å styre kredittrisiko i obligasjonsporteføljen. 

 

2.6.1 Styring og kontroll 

Kredittrisiko styres gjennom egne styringsdokumenter og bevilgningsreglement. 

 

Styret gjennomgår årlig bankens styringsdokumenter og bevilgningsreglement for 

kredittvirksomheten. Styringsdokumentene definerer bankens kredittpolicy, der det fastsettes 

overordnede mål for eksponering knyttet til geografisk markedsområde, portefølje, bransje og 

enkeltkunder, kompetansekrav, organisering mm.   

 

Styret 

Banksjef 

Interkontrollrapport 
fra øk.sjef 

Rapport fra 
avdelingsleder 

Rapport fra 
avdelingsleder 

Rapport fra 
avdeleingsledet 

Ekstern bekreftelse 
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Bevilgningsreglementet delegerer kredittfullmakt til banksjef innenfor visse rammer. Banksjefen 

kan videredelegere fullmakter. De delegerte fullmaktene er relatert til enkeltengasjementers 

størrelse og risiko. 

 

Banken skal tilstrebe og ha medarbeidere med høy kompetanse. Kompetansen defineres som en 

blanding av formalkompetanse, erfaring, lokalkunnskap og kommunikasjonsevne. Løpende 

kompetanseutvikling er en prioritert og nødvendig innsatsfaktor for å bygge opp og vedlikeholde 

kompetansen.   

 

Banken har utarbeidet en kreditthåndbok, der kredittprosessen, retningslinjer for 

risikoklassifisering, engasjementsoppfølging og rapportering beskrives. Det utarbeides månedlige 

og  kvartalsvis risikorapport som danner grunnlaget for å styre og kontrollere kredittrisikoen.  

 

2.6.2 Metodikk og vurderingskriterier 

Ved beregning av kapitalkravet under Pilar I benyttes standardvekter i henhold til 

Kapitalkravsforskriften. 

 

Tinn Sparebank bruker egne risikoklassifiseringssystemer i forbindelse med bevilgning av kreditter 

og som grunnlag for kategorisering av kredittporteføljen for interne formål. 

 

Risikoklassifiseringen er en integrert modell i kredittvurderingsprosessen i banken, og for alle 

engasjementer som overstiger kr. 100.000 skal det foreligge en risikoklassifisering. Det benyttes en 

standardisert modell som er felles for både personmarkedet og bedriftsmarkedet men kriteriene som 

ligger til grunn er vektet forskjellig i de to markedene. 

 

Kriterier Personmarked Bedriftsmarked 

 Vekt Komponent Vekt Komponent 

Økonomi 20 % Gjeldsgrad 70 % Rentabilitet/Likviditet/Soliditet/Finansiering 

Sikkerhet 80 % Sikkerhet 30 % Sikkerhet 

 

Hver risikoklasse er sammensatt av en bokstavkode for økonomi og sikkerhetsdekning (A-E). Alle 

engasjementer større en kr. 100.000 som representerer en kredittrisiko tildeles en kombinasjon av 

disse og innplasseres i en risikomatrise. Denne akkumulerer og fordeler volumet innenfor 

risikoklassene: 

- svært lav 

- lav  

- middels 

- høy 

- svært høy 

 

Det forventes ila. 2013 å komme et nytt risikoklassifiseringssystem fra Terra sentralt. Det vil blant 

annet ha en større skala for klassifisering enn dagens 5 trinnsmodell. 

 

Risikoprising 

Retningslinjer for prising av utlån og garantier er utarbeidet. For personmarkedet er det etablert 

prismatriser basert på sikkerhet. For bedriftsmarkedet er det etablert prismatrise som bygger på 

risikoklassifiseringssytemet.  

 

Vurdering av verdifall på utlån (nedskrivninger) 
Utlån og garantier vurderes etter ”Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i 

finansinstitusjoner av 21.12.04”. Utlån måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi 
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(lånebeløpet som er overført til kunden). Ved senere måling vurderes utlån til amortisert kost 

fastsatt ved bruk av effektiv rentemetoden, som forenklet kan sies å være utlånets balanseførte verdi 

ved første gangs måling justert for mottatte avdrag og eventuelle nedskrivninger for tap. Dersom det 

foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, foretas nedskrivning 

for verdifallet. Banken har utarbeidet egne retningslinjer for nedskrivning for tap på utlån og 

garantier.  

 

Retningslinjene omhandler hovedsakelig følgende dimensjoner: 

 

 Personmarked/bedriftsmarked 

 Vesentlig/uvesentlige engasjement 

 Grenseverdi personmarked: 

1,0 mill. kroner 

 Grenseverdi bedriftsmarked: 

0,5 mill. kroner 

 Misligholdte/ikke misligholdte 

 Risikoklasser 

 

Kriterier for beregning av nedskrivninger på individuelle utlån er at det foreligger objektive bevis 

for verdifall. Objektive bevis på at et utlån har verdifall inkluderer, iflg. utlånsforskriften, 

observerbare data banken har kjennskap til og følgende tapshendelser: 

 

a) Vesentlige finansielle problemer hos debitor. 

b) Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. 

c) Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i 

rentesatsen eller andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor. 

d) Det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering 

eller at debitors bo blir tatt under konkursbehandling. 
 

Nedskrivningsbeløpene beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av 

estimerte fremtidige kontantstrømmer. I nåverdiberegningen benyttes løpende effektiv rente. Ved 

beregning av de fremtidige kontantstrømmene vurderes sikkerheten til forventet salgspris fratrukket 

salgskostnader. 

 

Identifiseringen av tapsutsatte engasjement tar hovedsakelig utgangspunkt i tapshendelser som 

foreligger på balansedagen, men objektive bevis på manglende fremtidig oppgjørsevne hos debitor 

vurderes også. Banken foretar kvartalsvise vurderinger av vesentlige engasjement, med tanke på 

individuelle og gruppevise nedskrivninger. 

 

Nedskrivning på grupper av utlån foretas dersom det foreligger objektive bevis for verdifall i den 

aktuelle utlånsgruppen. Bankens utlån er delt inn i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper 

med hensyn til debitors evne til å betale ved forfall. 

 

Verdifall for grupper av utlån beregnes som prosentandeler av sum engasjement etter fradrag for 

individuelle nedskrivninger, avhengig av risikogruppe og risikoklasser. 
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Definisjon misligholdt engasjement 
Et engasjement anses for å være misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån 

innen 90 dager etter forfall eller når overtrekk på rammekreditter ikke er inndekket som avtalt innen 

90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. 

 

Definisjon tapsutsatte engasjement 
Et engasjement anses for å være tapsutsatt, selv om det ikke er misligholdt ennå, når det er blitt 

identifisert objektive bevis på verdifall. 

 

2.7 Markedsrisiko 

Markedsrisikoen defineres som risikoen for tap som skyldes endringer i renter, aksje-

/verdipapirkurser og valutakurser. Tinn Sparebanks markedsrisiko oppstår i hovedsak fra 

investeringer i obligasjoner, sertifikater og aksjer, og som følge av aktiviteter som utføres for å 

understøtte driften – som innlån (funding) og rentehandel.  

 

Bankens beholdning av finansielle instrumenter er kategorisert som handels-, omløps- eller 

anleggsportefølje.  

  

Handelsportefølje består av aksjer, andeler og egenkapitalbevis hvor intensjonen er å realisere 

gevinster på kurssvingninger gjennom aktivt kjøp og salg i et likvid marked.  Instrumentene 

vurderes individuelt til virkelig verdi og verdiendringer føres over resultatet. 

 

Omløpsportefølje består av obligasjoner, fondsobligasjoner og ansvarlige lån hvor intensjonen om 

gevinstrealisering ikke er framtredende.  Instrumentene vurderes som en portefølje og verdisettes til 

laveste av anskaffelseskost og markedsverdi. Verdiendringer føres over resultatet. 

 

Anleggsportefølje består av aksjer og andeler beregnet til varig eie og vurderes til laveste av 

anskaffelseskost og virkelig verdi.  Nedskrivning foretas når virkelig verdi er lavere enn 

anskaffelseskost og verdinedgangen skyldes forhold som må antas å ikke være av forbigående 

karakter. 

 

2.7.1 Styring og kontroll 

Markedsrisikoen styres, måles og overvåkes løpende i henhold til rammer vedtatt av styret i 

bankens markedspolicy hvor maksimale rammer for eksponering i rentebærende instrumenter, 

aksjer og valuta er fastsatt. Rammefastsettelsen inkluderer både totalrammer, delrammer og rammer 

for enkeltengasjement, samt retningslinjer for kredittvurdering av instrumentutsteder. Bankens 

markedspolicy revideres årlig. 

 

Det foretas månedlig rapportering til styret over den løpende verdiutvikling i bankens finansielle 

instrumenter.  I tillegg foretas det en utvidet kvartalsrapportering.  
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2.8 Operasjonell risiko 

Definisjon 
Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser 

eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. 

2.8.1 Styring og kontroll 

Operasjonell risiko blir en form for ”restrisiko” som ikke dekkes av de øvrige risikoområdene. 

Risikoen styres gjennom et eget rammeverk tilknyttet en kvalitetsmodell. Tilknyttet denne inngår en 

rekke ulike elementer: 

 

- Det foretas årlig en vurdering av strategiske risikoer og risikoer knyttet til de ulike forretnings- 

og støtteprosesser. Denne vurderingen danner grunnlaget for fastsettelse av kontrolltiltak relatert 

til de identifiserte risikoer. I tillegg blir det foretatt risikovurderinger i forbindelse med 

implementering av nye produkter og systemer. 

 

- Banken registrerer vesentlige uønskede hendelser. Erfaringsmessig må det arbeides videre med 

å bedre rapporteringsstrukturen slik at alle vesentlige hendelser fanges opp for å identifisere 

svakheter i internkontrollen, og danne grunnlag for iverksettelse av nødvendige 

forbedringstiltak. 

 

- Det gjennomføres en årlig lederbekreftelse hvor det rapporteres oppover i organisasjonen om 

kvaliteten i internkontrollen innenfor den enkelte organisatoriske enhet. Bekreftelsen danner 

grunnlag for forbedringstiltak på identifiserte områder. 
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3 Regulatorisk kapitaldekning (Pilar I) 
Ansvarlige kapital er sammensatt av kjernekapital og tilleggskapital. Tinn Sparebank har i dag kun 

kjernekapital, bestående av sparebankens fond og gavefond, fondsobligasjon og fondsobligasjon fra 

Statens Finansfond. Fondsobligasjon ble tatt opp 01.03.2005, og er i utgangspunktet evigvarende. 

01.03. 2015 kan imidlertid banken velge å innløse obligasjonen. Kapitalen forrentes med 3 

måneders nibor + 1,45 %-poeng p.a. Det ble også opptatt en ny evigvarende fondsobligasjon pr 

19.12.2012 på 40 mill med call 07.11.17 til 3 måneders nibor + 5,20%-poeng. Fondsobligasjon fra 

Statens Finansfond ble tatt opp 10.12.2009 og er i utgangspunktet evigvarende. Banken planlegger å 

innløse obligasjonen pr 27.03.2013. Kapitalen forrentes med 6 måneders stat + 6,00 %-poeng p.a. 

 

All tilleggskapital, som besto av et tidsbegrenset ansvarlig lån, er tilbakebetalt i løpet av 2012.   

Beregningsgrunnlag, ansvarlig kapital og kapitaldekning: 

 
Tabell 1: Ansvarlig kapital 

Ansvarlig kapital 31.12.2012 31.12.2011

Sparebankens fond 196.754 189.436

Gavefond 500 500

Fondsobligasjon Statens Finansfond (Hybridkapital) 25.000 25.000

Fondsobligasjon (Hybridkapital) 65.102 25.000

Sum egenkapital 287.356 239.936

Fradrag

Immaterielle eiendeler 0 0

Utsatt skattefordel -504 -1.183

Overfinansiering av pensjonsforpliktelse -3.405 -4.170

Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -21.233

Andre fradrag -216

Sum fradrag -25.142 -5.569

Kjernekapital 262.214 234.367

Tilleggskapital

Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital 0 50.000

Fradrag i tilleggskapital

Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner

Andre fradrag -112

Overskytende fondobligasjon

Sum netto ansvarlig kapital 262.214 284.255

Risikovektet volum (Beregningsgrunnlag)

Kredittrisiko 1.326.812 1.303.032

Operasjonell risiko 115.913 118.564

Fradrag i beregningsgrunnlaget -31.675 -10.446

Totalt beregningsgrunnlag 1.411.050 1.411.150

Kapitaldekning 18,58 % 20,14 %

Kjernekapitaldekning 18,58 % 16,61 %  
 

 

3.1 Kapitalkrav 

Tabellen nedenfor viser kapitalkrav for kredittrisiko fordelt på de enkelte engasjementskategoriene 

slik disse er definert i kapitalkravsforskriften. I tillegg vises kapitalkrav for operasjonell risiko og 

samlet kapitalkrav.  
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Tabell 2: Minimumskrav til ansvarlig kapital 

Engasjementskategorier 31.12.2012 31.12.2011

Stater og sentralbanker 0 0

Lokale og regionale myndigheter 0 216

Offentlig eide foretak 32 80

Multilaterale utviklingsbanker 0 0

Internasjonale organisasjoner 0 0

Institusjoner 5.855 2.302

Foretak 18.347 22.078

Massemarkedssegment 0 84

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 66.501 66.571

Forfalte engasjementer 1.539 213

Høy-risiko engasjementer 0 0

Obligasjoner med fortrinnsrett 600 602

Andeler i verdipapirfond 142 124

Øvrige engasjement 13.129 11.972

Kapitalkrav kredittrisiko 106.145 104.242

Kapitalkrav markedsrisiko

Kapitalkrav operasjonell risiko (basismetoden) 9.273 9.485

Fradrag i kapitalkrav -2.534 -836

Totalt kapitalkrav 112.884 112.891  
 

3.1.1 Porteføljeinformasjon 

Informasjon om bankens kredittrisko omfatter beskrivelse av kredittporteføljen, tapsutsatte eller 

misligholdte engasjementer samt øvrig relevant informasjon knyttet til kredittrisiko. 

 

Tabellene nedenfor viser samlet engasjementsbeløp etter individuelle nedskrivninger fordelt på 

engasjementstyper, typer av motparter og geografiske områder.  

 

Samlet engasjementsbeløp etter individuelle nedskrivninger og uten hensyn til eventuell 

sikkerhetsstillelse. 

 
Tabell 3: Engasjementer 

Engasjementstype Engasjementsbeløp 

31.12.2012

Gjennomsnittelig 

engasjementsbeløp

PM 1.625.930 1.671.168

BM 493.515 583.105

Brutto engasjement kunder 2.119.445 2.254.273

Individuelle nedskrivninger 11.304 11.011

Nedskrivninger på grupper av utlån 8.917 9.682

Nedskrivninger garantier 0 0

Sum engasjement kunder 2.099.224 2.233.581

Norges Bank 62.237 63.873

Finansinstitusjoner 114.305 122.152

Sum engasjementsbeløp 2.275.766 2.419.605  
 

 



 

Pilar 3-dokument, oppdatert 31.12.2012  side 14 av 22 

Tabell 4: Engasjementer fordelt på geografiske områder 

Engasjementstype Tinn/Vinje Rogaland

Landet for 

øvrig Utland Sum

Brutto utlån 1.474.860     196.469         446.740         1.376             2.119.445     

Ubenyttet kreditt 62.319           6.859             79.134           200                 148.512         

Garantier 137.365         -                      6.503             -                      143.867         

Sum 1.674.544     203.328         532.377         1.576             2.411.824      
 

 
Tabell 5: Engasjementer fordelt på kundegrupper 

Utlån

Ubenyttet 

bevilgning Garantier Sum

Lønnstagere (PM) 1.593.455           26.769                 1.474                   1.621.699           

Jordbruk / skogbruk / fiske 31.671                 1.719                   225                      33.615                 

Industri 33.676                 2.371                   60                         36.107                 

Bygg / anlegg, kraft og vann 90.719                 23.663                 49.289                 163.671              

Vareh. / hotell / restaurant 69.936                 14.474                 4.842                   89.252                 

Transp. / kommunikasjon 30.458                 1.823                   8.312                   40.593                 

Eiendom / forr. og finn. tjenesteyt. 210.465              73.610                 79.616                 363.692              

Øvrige / tjenesteyt. næringer 59.064                 4.082                   50                         63.196                 

BM 525.990              121.743              142.394              790.126              

Sum engasjement til kunder 2.119.445           148.512              143.867              2.411.824            
 

 
Tabell 6: Engasjementer fordelt på løpetid 

Engasjementstype 0-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år over 5 år Totalt

Brutto utlån 254.338         71.126           204.954         1.589.026     2.119.445     

Ubenyttet kreditt -                      76.177           72.335           0                     148.512         

Garantier 1.650             8.244             19.573           114.400         143.867         

Sum 255.988         155.547         296.863         1.703.426     2.411.824      
 

3.1.2 Nedskrivninger og tap på utlån og garantier 

Individuell nedskrivning 

Individuell nedskrivning for tap på enkeltengasjementer foretas når objektive bevis utløser et 

verdifall for banken. Individuell nedskrivning utgjør forskjellen mellom engasjementets bokførte 

verdi og nåverdien av neddiskontert kontantstrøm basert på effektiv rente på tidspunktet for 

førstegangs beregning av individuell nedskrivning. Individuelle nedskrivninger reduserer 

engasjementets regnskapsførte verdi i balansen, og periodens endringer i vurdert verdi resultatføres 

som tap på utlån og garantier. 

 

Det å estimere kontantstrømmer er komplisert da hendelser frem i tid i stor grad er forbundet med 

usikkerhet. Det legges vekt på forsiktighet i verdiestimering som grunnlag for realisasjon av 

pantesikkerheter. Det foretas oppdatering av kontantstrømmen minimum en gang i året. 

 

Gruppenedskrivning 
Gruppenedskrivning omfatter bankens vurdering av grunnlaget for verdifall på grupper av utlån 

med tilnærmet like risikoegenskaper. Her inkluderes også utlån vurdert for individuell 

nedskrivning, men hvor objektive bevis for verdifall ikke er påvist. Bankens modell for beregning 

av gruppevise nedskrivninger er nærmere beskrevet i kap. 2.6.2. 

Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes regnskapsførte verdi i balansen, og periodens 

endringer i vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier. 

 

Generelt 
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Banken foretar oppfølging av bedriftsmarkedsporteføljen for identifisering av kredittrisiko og 

vurderer i den sammenheng hvorvidt individuell nedskrivning må foretas. Vesentlige og spesielt 

utsatte engasjementer gjennomgås kvartalsvis. Hele kredittporteføljen er gjenstand for vurdering 

ved mislighold eldre enn 30 dager med tilhørende vurdering av grunnlaget for individuelle ned-

skrivninger. 

 

Utlån og andre engasjementer hvor betalingsbetingelsene misligholdes klassifiseres som mislig-

holdte med mindre forholdet anses for å være av forbigående art. Klassifisering som misligholdt 

inntrer senest 90 dager etter at mislighold er konstatert. Garantier er misligholdt når garantikreditor 

har gjort ansvar gjeldende overfor banken. 

 

I tabellene nedenfor fremkommer endringer i nedskrivninger på utlån og garantier i bankens balanse 

samt nedskrivninger fordelt på kundegrupper. Videre vises tilsvarende for gruppevise ned-

skrivninger. Samlet utgjør nedskrivningene pr. 31.12.2012 20,2 mill. kroner. 

 

 
Tabell 7: Individuelle nedskrivninger 

Individuelle nedskrivninger

Person-

marked

Bedrifts-

marked Totalt

Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 01.01 892                   9.826               10.718             

Økte nedskrivninger på engasjementer i perioden 49                     537                   586                   

Nye nedskrivninger på engasjementer i perioden 774                   8.531               9.305               

Tilbakeføringer av nedskrivninger på engasjementer i perioden 111                   1.228               1.339               

Konstaterte tap i perioden som det tidligere år er nedskrevet for (886)                 (9.758)              (10.644)            

Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 31.12 941                   10.363             32.592              
 
Tabell 8: Gruppenedskrivninger 

Gruppenedskrivninger

Person-

marked

Bedrifts-

marked Totalt

Gruppenedskrivninger for dekn. av tap på utlån, garantier 01.01 2.500               7.946               10.446             

Periodens endring i gruppenedskrivninger 1.423               (2.953)              (1.530)              

Gruppenedskrivninger for dekn. av tap på utlån, garantier 31.12 3.923               4.993               8.916                
 
Tabell 9: Individuelle nedskrivninger sektor/næring 

Individuelle nedskrvinger fordelt på sektor og næring 2012

Lønnstagere (PM) 941                   

Jordbruk / skogbruk / fiske -                        

Industri 8.309               

Bygg / anlegg, kraft og vann -                        

Vareh. / hotell / restaurant 1.291               

Transp. / kommunikasjon -                        

Eiendom / forr. og finn. tjenesteyt. 763                   

Øvrige / tjenesteyt. næringer -                        

Totalt 11.304              
 

 

Nedskrivninger, mislighold og resultatførte tap etter kundegruppe 
Tabell 10 viser utsatte engasjementer og tap fordelt etter sektorer. Første kolonne viser 

engasjementer med verdifall, definert som total saldo på engasjement hvor det er foretatt 

individuelle nedskrivninger. Forfalte engasjement, definert som engasjement som er misligholdt ved 

forfallstidspunktet, er vist i andre kolonne. Tredje kolonne viser individuelle og gruppevise 

nedskrivninger, mens siste kolonne viser resultatført tap i 2012. Tabell 11 viser tilsvarende tall som 

tabell 10, men sortert etter geografi. Tabell 12 viser sammensetningen av netto resultatført tap for 

2012 fordelt på personmarked og bedriftsmarked. 
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Tabell 10: Tap fordelt etter sektor og næring 

Bransje

Engasjement med 

verdifall

Forfalte 

engasjement

Verdiendringer og 

nedskrivninger

Resultatførte 

verdiendringer i 

2012

Lønnstakere (PM) 1.815                    1.038                    1.032                    304                       

Jordbruk / skogbruk / fiske -                            -                            -                            -                            

Industri 11.728                  -                            8.302                    3.197                    

Bygg / anlegg, kraft og vann -                            -                            -                            -                            

Vareh. / hotell / restaurant 2.738                    147                       637                       115                       

Transp. / kommunikasjon -                            -                            -                            (621)                      

Eiendom / forr. og finn. tjenesteyt. 21.407                  2.889                    2.276                    763                       

Øvrige / tjenesteyt. næringer -                            -                            7.480                    

BM 35.873                  3.036                    11.215                  10.934                  

Gruppevise nedskrivninger BM 4.994                    

Gruppevise nedskrivninger PM 3.923                    

SUM 37.688                  4.074                    12.247                  20.155                  

Samlet engasjementsbeløp

 
 

 
Tabell 11: Tap fordelt etter geografi 

Geografiske områder

Engasjement med 

verdifall

Forfalte 

engasjement

Verdiendringer og 

nedskrivninger

Resultatførte 

verdi endringer i 

perioden

Tinn/Vinje 35.873                  3.036                    11.215                  10.483                  

Rogaland -                            728                       728                       735                       

Landet for øvrig 1.815                    310                       304                       20                         

Utlandet -                            -                            -                            -                            

Sum 37.688                  4.074                    12.247                  11.238                  

Gruppevise nedskrivninger -                            -                            -                            8.917                    

SUM 37.688                  4.074                    12.247                  20.155                  

Samlet engasjementsbeløp

 
 

 
Tabell 12: Resultatførte verdiendringer (tap) 

Netto resultatført tap i 2012

Person-

marked

Bedrifts-

marked Totalt

Periodens endring i individuelle nedskrivninger (189)                 775                  586                  

+ Periodens endring i gruppenedskrivninger 1.423               (2.952)             (1.529)             

+ Konstaterte tap på engasjem. som tidligere er nedskrevet 673                  8.535               9.208               

+ Konstaterte tap på engasjem. som tidligere ikke er nedskrevet 71                    1.359               1.431               

- Inngang på tidligere nedskrevet utlån, garantier m.v. (96)                   -                        (96)                   

Sum tap på utlån, garantier m.v. 1.882               7.718               9.600               

 

 

 

 

3.2 Bruk av offisiell rating for kapitaldekningsformål 

Etter standardmetoden vil kapitalkravet kunne avhenge av motpartens offisielle rating. Offisiell 

rating vil i liten grad være aktuelt for bankens lånekunder, men kan være aktuelt for utstedere av 

verdipapirer banken plasserer i. I så fall er det rating fra Standard & Poor's, Moody's og/eller Fitch 

som er aktuelle. Tinn Sparebank har per rapporteringstidspunktet ingen engasjementer hvor ratingen 

påvirker kapitaldekningen.  
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3.3 Engasjementsbeløp og bruk av sikkerheter m.v. ved fastsettelse av 

kapitalkrav 

Tabellen viser samlet engasjementsbeløp før og etter at det er tatt hensyn til sikkerheter. Banken har 

ikke engasjementsbeløp som er fratrukket den ansvarige kapitalen på rapporteringstidspunktet. 

 

 

Engasjementskategorier

Engasjements-

beløp før 

sikkerheter

Engasjements-

beløp etter 

sikkerheter

Andel sikret 

med pant

Andel sikret 

med garantier

Stater og sentralbanker 51.852 51.852 0 % 0 %

Lokale og regionale myndigheter 0 13.510 0 % 0 %

Offentlig eide foretak 5.021 5.021 0 % 0 %

Multilaterale utviklingsbanker 0 0 0 % 0 %

Internasjonale organisasjoner 0 0 0 % 0 %

Institusjoner 135.090 137.090 0 % 0 %

Foretak 373.568 349.322 0 % 4 %

Massemarkedssegment 4.324 4.239 0 % 0 %

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 1.885.398 1.885.398 88 % 0 %

Forfalte engasjementer 4.291 4.291 0 % 0 %

Høy-risiko engasjementer 0 0 0 % 0 %

Obligasjoner med fortrinnsrett 110.833 110.833 0 % 0 %

Andeler i verdipapirfond 1.549 1.549 0 % 0 %

Øvrige engasjement 169.886 169.886 0 % 0 %

Sum 2.741.812 2.732.991  
 

 

Hovedtyper av pant som benyttes for kapitaldekningsformål er pant i bolig og fritidseiendom. Tinn 

Sparebank har innvilget lån med garanti fra kommune. Offentlige garantister som kommuner og 

fylkeskommuner vurderes å ha lav risiko for mislighold av sine forpliktelser hvis disse kreves 

innfridd. Tinn Sparebank benytter ikke kredittderivater. 

 

Banken foretar ikke motregning av eksponeringer i eller utenfor balansen ved beregning av 

kapitalkrav for kredittrisiko. Verdivurdering av sikkerheter tar utgangspunkt i sikkerhetens 

markedsverdi. På eiendommer i vårt primærmarked benyttes, i tillegg til takst, bankens egen 

markedskunnskap ved fastsettelse av verdi. 

 

Verdivurdering av boligeiendommer oppdateres ved vesentlige endringer i markedet, ved større 

opplån eller primært hvert tredje år. 

 

Det tas hensyn til konsentrasjonsrisiko i bankens ICAAP, likevel slik at konsentrasjonsrisiko som 

følge av konsentrasjon av typer av sikkerheter ikke eksplisitt tilordnes kapitalbehov. 

 

 

3.4 Motpartsrisiko knyttet til derivater 

Banken har pr. 31.12.2012 4 løpende rentesikringsavtaler på til sammen 40,4 mill. kroner med DnB 

som motpart. Avtalen er tatt opp for å redusere bankens renterisiko knyttet til utlån med fast rente.   

Virkelig verdi av kontrakter er negativ pr. 31.12.2012 med ca 1,2 mill.  

3.5 Markedsrisiko 

Det beregnes ikke markedsrisiko etter Pilar I.  
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Egenkapitalposisjoner i handelsporteføljen er regnskapsmessig klassifisert som finansielle eiendeler 

og ført til virkelig verdi over resultatet. 

Egenkapitalposisjoner i anleggsporteføljen er regnskapsmessig klassifisert som finansielle eiendeler 

til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  Nedskrivning foretas ved antatt varig 

verdinedgang. 

 

Tabellen under viser egenkapitalposisjoner fordelt etter om de holdes for gevinstformål eller 

strategisk formål. Matrisen viser også type verdipapir og bokført verdi, virkelig verdi, realisert 

gevinst/tap siste år. 

 
 

Aksjer og andeler Bokført verdi Virkelig verdi

Realisert gevinst/ 

tap i perioden

Urealisert gevinst/ 

tap

Aksjer og andeler - gevinstformål 9.083 9.092 1.311 -40

- børsnoterte aksjer 9.083 9.092 1.311 -40

- andre aksjer og andeler 0 0 0 0

Aksjer og andeler - strategisk formål 43.921 43.903 -210 0

- børsnoterte aksjer 0 0 0 0

- andre aksjer og andeler 43.921 43.903 -210 0  
 

3.6 Operasjonell risiko 

Tinn Sparebank benytter basismetoden for beregning av krav til ansvarlig kapital som skal dekke 

den operasjonelle risiko. Beregningsgrunnlaget i basismetoden er 15 % av gjennomsnittelig inntekt 

de tre siste år multiplisert med 12,5, beregnet ved regnskapsårets slutt. Inntektsposter som medtas i 

beregningsgrunnlaget følger § 42-1 (3) i kapitalkravsforskriften. 

 

 

4 Økonomisk kapital (Pilar II) 
 

Økonomisk kapital beskriver hvor mye kapital banken mener den trenger for å dekke den faktiske 

risikoen banken har påtatt seg. Det er lagt til grunn statistiske metoder for beregning av økonomisk 

kapital tilknyttet kredittrisiko, og kvalitative metoder kombinert med stresstester for de fleste øvrige 

risikoer. 

4.1 Kredittrisiko 

Styring og kontroll 
Styring og kontroll av kredittrisiko er nærmere beskrevet i kapittel 2.6.1. 

 

Modellbeskrivelse og anvendelse 
Kapitalbehovet beregnes i hovedsak med utgangspunkt i statistiske modeller beskrevet under 

Standardmetoden (2.6.2) med tillegg av en buffer. I tillegg beregnes kapital for 

konsentrasjonsrisiko. 

4.2 Markedsrisiko 

Styring og kontroll 
Styring og kontroll av markedsrisiko er nærmere beskrevet i kapittel 2.7.1. 

 

Modellbeskrivelse og anvendelse 
Bankens beregning av økonomisk kapital knyttet til markedsrisiko er vurdert med grunnlag i 

kredittspreadrisiko, renterisiko, kursrisiko for aksjer m.v. og valutarisiko. For kredittspreadrisiko er 
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det tatt utgangspunkt i faktisk eksponering, mens renterisiko, kursrisiko for aksjer m.v og 

valutarisiko er beregnet ut fra vedtatte maksimale rammer. Ved beregningene er det lagt til grunn 

- Et definert fall i aksjemarkedet 

- Et definert parallelt skift i rentekurven 

- En definert endring i kursen på utenlandsk valuta 

- En definert spreadøkning for alle obligasjoner 

4.3 Operasjonell risiko 

Kapitalbehovet beregnet i tilknytning til minimumskravet (Pilar I) legges til grunn. I tillegg til Pilar 

I kravet har styret i Tinn Sparebank inkludert et skjønnsmessig behov for tilleggskapital. Det er en 

kjensgjerning at kravene til bankvirksomhet stadig skjerpes, og for en bank av Tinn Sparebanks 

størrelse vil det alltid være områder hvor det finnes et forbedringspotensial. Dette kan gjelde på 

områder som ansvars- og arbeidsdeling, systemer og rutiner, ønsket kompetanse og avhengighet av 

nøkkelpersoner. 

4.4 Likviditetsrisiko  

Definisjon 
Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å være i stand til å innfri forpliktelser eller ikke evne til å 

finansiere eiendeler, herunder ønsket vekst, uten vesentlige økte kostnader. 

 

Styring og kontroll 

Banken har en vedtatt likviditetspolicy som beskriver den strategien banken skal følge for å 

identifisere og sikre at likviditetsrisikoen til enhver tid er under kontroll og at banken har nødvendig 

handlefrihet til å håndtere denne type risiko ved uventede/uforutsigbare hendelser.  

 

Målet for bankens likviditetsrisiko er å ha tilgang på tilstrekkelig likvide midler til å kunne 

opprettholde sin virksomhet gjennom alle realistiske stressituasjoner. Disponibel likviditet skal 

være tilstrekkelig til å videreføre virksomheten på tilnærmet normal måte uten tilførsel av ekstern 

finansiering fra kapitalmarkedet i 12 måneder, bl.a. gjennom overføring av portefølje til TBK, 

eventuelt salg av verdipapirer, salg av utlån og bruk av trekkrettigheter.  

 

Likviditetsstrategien angir rammene for bankens likviditetsrisiko og behandles av styret minst en 

gang i året. Identifisering og kontroll av likviditetsrisikoen utøves av bankens administrasjon og 

rapporteres til styret ved hvert styremøte.  

 
Tabell 13: Likviditetsindikator 1 

  31.12.11 31.03.12 30.06.12 30.09.12 31.12.12 

Forholdstall 101,6 % 103,0 % 103,9 102,1 
  

Tabell 14: Likviditetsindikator 2 

  31.12.11 31.03.12 30.06.12 30.09.12 31.12.12 

Forholdstall 111,11 % 110,4 109,6 108,9 
  

Innskudd fra kunder er bankens klart viktigste finansieringskilde. I henhold til bankens 

likviditetsstrategi skal innskuddsdekningen, dvs. innskudd i prosent av brutto utlån, ikke falle under 

70 %.  Bankens innskuddsdekning, i prosent av netto utlån, var pr 31.12.2012 på 80,7 %.  

  

Ved finansiering i kapitalmarkedet skal banken søke mot en mest mulig optimal spredning på forfall 

innenfor en tidshorisont fra 1 måned og opp til 5 år, hvor det styres mot at refinansieringsbehovet 

blir om lag like stort hvert år. Det er et mål å spre finansieringen på flere lån/kreditter, der det 

enkelte lån/kreditt ikke skal være større enn NOK 100 millioner og der forfallstidspunktene søkes 
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spredt over året. Likeledes er det et mål å spre finansieringen på flest mulig lånekilder med 

mulighet for å benytte ulike låne- og kredittformer.  

 

Bankens samlede innlån fra verdipapirmarkedet og andre banker var nominelt NOK 540 millioner 

pr 31.12.2012. Se tabell under for forfallsstruktur.   

 
Tabell 15: Innlånsporteføljens forfallsstruktur (mill. kroner) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20xx

Ansvarlig lån 50,0

Utstedt obligasjon 160,0 75,0 150,0 100,0

Fondsobligasjoner 25,0 25,0
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Banken har videre en betydelig likviditetsreserve tilgjengelig som består av likvide verdipapirer 

samt ubenyttede trekkrettigheter. Bankens handels- og omløpsportefølje av finansielle instrumenter 

utgjorde pr. 31.12.2012 totalt NOK 143,2 mill. Kontanter og innskudd i banker var på samme tid  

NOK 114,3 mill., mens ubenyttede trekkrettigheter utgjorde NOK 125 mill.Trekkrettighetene er pr 

15.01.2013 nedjustert til 75 mill.  

 

Modellbeskrivelse og anvendelse 

Ved vurderingen av økonomisk kapital knyttet til likviditetsrisiko er følgende forhold inkludert i 

beregningen 

- Økt pris på pengemarkedsfunding, sertifikat og obligasjonsgjeld ved fornyelse 

- Økt pris på særvilkår 

- Uttak av andre innskudd ved krisetilstand 

- Mislighold av off-balance poster som må tas tilbake på bankens balanse 

- Kurstap ved hastesalg av likviditetsbeholdning 

 

4.5 Konsentrasjonsrisiko 

Konsentrasjonsrisiko defineres som risiko for tap som følge av konsentrasjon om: 

- Enkeltkunder/motparter 

- Enkeltbransjer 

- Geografiske områder 

 

Konsentrasjonsrisiko er en viktig del av den samlede risikoen i bank. Historien har vist at problemer 

for enkeltbanker og banksektoren samlet ofte bunner i konsentrasjon på aktivasiden. Noen sektorer 
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blir hardere rammet enn andre ved konjunkturendringer. Pilar I tar ikke hensyn til 

konsentrasjonsrisiko, da det forutsetter en veldiversifisert internasjonal portefølje. 

 

I Tinn Sparebank styres konsentrasjonsrisiko ved hjelp av rammer for eksponering. I bankens 

kredittpolicy er det lagt til grunn rammer for porteføljens fordeling innenfor personmarkedet og 

bedriftsmarkedet, eksponering innenfor enkeltbransjer, størrelse på engasjement med en motpart, 

antall ”store” engasjement og summen av ”store” engasjement. 

  

Som en typisk lokalbank, vil hovedtyngden av utlånene til Tinn Sparebank naturlig nok ha en 

begrenset geografisk spredning. 

 

I beregningen av økonomisk kapital er det beregnet (etter statistiske modeller) konsentrasjonsrisiko 

knyttet til: 

 

- Individuell konsentrasjon 

- Bransjekonsentrasjon 

- Regional konsentrasjon 

 

4.6 Forretnings-, omdømme- og strategisk risiko 

Banken er eksponert mot følgende vesentlige risikoer i tillegg til de som er gjennomgått i det 

ovenstående: 

 

Forretningsrisiko 

Med forretningsrisiko forstås 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. 

 

Omdømmerisiko 

Omdømmerisiko defineres som risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende 

tillit og omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, eiere og myndigheter. 

 

Strategisk risiko 

Risiko for uventede tap eller sviktende inntjening i forhold til prognoser knyttet til vekstambisjoner, 

inntreden i nye markeder eller oppkjøp.  

 

 

4.7 Økonomisk kapital for Tinn Sparebank 

Figuren nedenfor viser fordeling av vurdert behov for økonomisk kapital i de ulike risikogrupper 

basert på risikoeksponering. Av figuren fremgår det at kredittrisiko utgjør ca. 61 % av samlet risiko 

for Tinn Sparebank beregnet etter metodikk for Pilar II (økonomisk kapital). 

 
Figur 1: Anvendelse av økonomisk kapital fordelt på risikoområde 
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4.8 Sammenligning av regulatorisk krav (Pilar I) og økonomisk kapital     

(Pilar II) Tall pr 30.09.12. 

Tinn Sparebanks kapitaldekningsmål uttrykkes gjennom et mål for kjernekapitaldekningen på 

minimum 14,5 %. Målsettingen skal sikre at Tinn Sparebank har tilstrekkelig kapital til å oppfylle 

myndighetsfastsatte krav, markedstillitskrav til soliditet og styringsevne samt bankens egen 

kapitalbehovsvurdering med tilhørende kapitalbehov. 

 

Økonomisk kapital (risikovektet kapital) etter Basel II – Pilar II regelverket viser et kapitalbehov på 

ca. 191,7mill. kroner. Netto ansvarlig kapital for Tinn Sparebank etter Basel II – Pilar I er 210,9 

mill.kroner. (262,2 mill pr 31.12.12). Det gav en kapitaldekning på 14,8 % (18,6% pr 31.12.12)  

 

 

 
Figur 2: Kapitalkrav etter pilar I og pilar II 
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