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1 Innledning og formål med dokumentet 
 

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

informasjon etter kapitalkravsforskriftens del IX (pilar 3).  

 

Det legges opp til å utarbeide et tilsvarende dokument hvert år i tilknytning til 

årsrapporten. Vesentlige endringer som gjør at innholdet i dokumentet avviker 

betydelig fra faktiske forhold vil kunne medføre hyppigere oppdatering av 

informasjonen.  

 

Alle tall i dokumentet er pr. 31. desember 2012 med mindre annet fremgår. 

 

Banken benytter standardmetoden ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. 

Dette innebærer at det brukes standardiserte myndighetsbestemte risikovekter ved 

beregning av kapitalkravet. For beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko 

benyttes basismetoden som innebærer at kapitalkravet beregnes i forhold til inntekt 

siste tre år.  

 

Det vises til annen litteratur for en nærmere beskrivelse av kapitaldekningsreglene. 

 

 

 

2 Konsolidering 
 

2.1 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper mv 
Tilknyttede selskaper         

   
  Kontor- Selskaps- Antall Eier/stemme Total Resultat Bokført 

Selskapets navn kommune kapital aksjer andel egenkap. 2011 Verdi 

         

Sparebank. Eiendomsmegler AS Askim            600        1.250  20,83 %        2.789         1.740  353 

        Eierinteresser i konsernselskaper       
     Kontor- Selskaps- Antall Eier/stemme Total Resultat Bokført 

Selskapets navn kommune kapital aksjer andel egenkap. 2012 Verdi 

         

Trøgstad Sparebank Eiendom AS Trøgstad            100           100  100 %           172               -7  229 

 

For Sparebankenes Eiendomsmegler AS er regnskapstall i tabellen pr. 31.12.2011. 

 

Det er ingen aktivitet i datterselskapet Trøgstad Sparebank Eiendom AS. 

Eiendomsdriften ivaretas av Trøgstad Sparebank. Hjemmelen til eiendommen eies av 

eiendomsselskapet. Da det ikke er noen drift i datterselskapet, er det ikke foretatt noen  

konsolidering, jfr. Regnskapsloven § 3-8.  

 

Sparebankenes Eiendomsmegler AS driver eiendomsmegling i Indre Østfold.  

Selskapet eies sammen med Askim, Eidsberg, Marker og Spydeberg sparebanker.   
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3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 

3.1 Ansvarlig kapital 

 

Spesifikasjon av ansvarlig kapital (beløp i tusen NOK) 

 
Ansvarlig kapital 2012  

Grunnfondsbevis                       -    

Overkursfond                       -    

Sparebankens fond             226.065  

Gavefond                 3.140  

Utjevningsfond                       -    

Fondsobligasjonslån                       -    

Fradrag                -1.094  

Sum netto kjernekapital             228.111  

    

Ansvarlig lånekapital               26.500  

Annen tilleggskapital                       -    

Fradrag              -14.673  

Sum netto tilleggskapital               11.827  

    

Sum netto ansvarlig kapital             239.938  

    

    

Kapitaldekning i % 20,8 % 

Kjernekapitaldekning i % 19,1 % 

Ren kjernekapitaldekning i % 19,1 % 

 

 

Etter disponering av årsresultat på kr. 20,050 mill., består Trøgstad Sparebanks 

egenkapital av bankens fond på kr. 226.065 mill., samt gavefond på kr. 3,140 mill. 

Banken har et evigvarende ansvarlig lån på kr. 26,500 mill. 
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3.2 Kapitalkrav 

 

Tabellen nedenfor viser kapitalkrav for kredittrisiko fordelt på de enkelte 

engasjementskategoriene slik disse er definert i kapitalkravsforskriften. I tillegg vises 

kapitalkrav for motpartsrisiko og operasjonell risiko og samlet kapitalkrav.  

Eksponeringskategorier     

Stater                 -    

Lokal regional myndighet                 46  

Offentlig eide foretak               642  

Institusjoner            5.518  

Foretak           11.028  

Massemarked                 -    

Pantsikkerhet eiendom           53.360  

Forfalte engasjementer            1.684  

Obligasjoner med fortrinnsrett            1.193  

Andeler verdipapirfond            1.525  

Øvrige engasjementer           10.486  

Kapitalkrav fra operasjonell risiko            8.634  

Fradrag           -1.661  

Beregningsgrunnlag           92.455  

 

 

4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 

4.1 Definisjon av mislighold og verdifall 

 

Med kredittrisiko mener vi risikoen for at en kredittinstitusjon ikke får tilbakebetalt 

det den har krav på i form av renter og avdrag fordi låntaker ikke har vilje og/eller 

evne til å betale. 

 

Bankens forretningsmessige formål er først og fremst å ta i mot innskudd og å låne ut 

penger til publikum og næringsvirksomhet med tilstrekkelig sikkerhet.  Kredittrisiko 

er derfor en inntektskilde og en strategisk risiko for banken.  Kredittrisiko vil utgjøre 

hovedbestanden av bankens totale risiko. 

 

4.2 Metode for beregning av nedskrivninger 

 

Individuelle nedskrivninger på utlån. 

Dette er avsetninger til dekning av påregnelige tap på engasjementer som er 

identifisert som tapsutsatte på balansedagen. 

 

Nedskrivninger skal foretas ut i fra objektive bevis.  Dette er hendelser som følger: 

 Vesentlige finansielle problemer hos debitor 

 Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd 

 Utsettelse av renteterminer og lignende 

 Sannsynlig for gjeldsforhandling, konkurs eller annen finansiell 

restrukturering 
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Nedskrivninger på grupper av utlån. 

Disse skal dekke tap som ut i fra forhold som foreligger på balansedagen må antas å 

komme i tillegg til tap som er identifisert og beregnet på enkeltkunder.  

 

Nedskrivninger skal foretas ut i fra objektive bevis.  Dette er hendelser som følger:  

 Negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen 

 Nasjonale eller lokale økonomiske forhold som påvirker mislighold i gruppen 

 

 

4.3 Engasjementer fordelt på engasjementstyper, typer av 
motparter og geografiske områder  

 

Matrisen viser samlet engasjementsbeløp etter individuelle nedskrivninger fordelt på 

engasjementstyper, typer av motparter og geografiske områder,  (beløp i tusen kr).  

 

Type motpart 

 Utlån og  

fordringer  

 Ubenyttede  

rammer   Garantier   Sum  

Personkunder 

                         

936.592  

                     

33.392  

                      

1.645  

                

971.629  

Utland 

                             

1.341  

                             

-    

                            

-    

                    

1.341  

Primærnæringer 

                         

170.311  

                     

10.669  

                         

375  

                

181.355  

Industri og bergverk 

                           

36.327  

                       

1.919  

                           

20  

                  

38.266  

Bygg og anlegg 

                         

127.615  

                     

18.308  

                      

3.477  

                

149.400  

Varehandel, hotell mv 

                           

66.910  

                     

15.197  

                      

3.763  

                  

85.870  

Transport, lagring 

                           

14.186  

                       

1.273  

                      

2.137  

                  

17.596  

Finans, eiendom, 

tjenester 

                         

194.881  

                       

8.036  

                      

4.694  

                

207.611  

Sosial og privat 

tjenesteyt. 

                           

13.836  

                       

2.963  

                         

943  

                  

17.742  

Terra BoligKreditt                                   -    

                             

-    

                  

133.833  

                

133.833  

Offentlig forvaltning                                   -    

                     

10.000  

                            

-    

                  

10.000  

Sum                    1.562.001  

                 

101.757  

                

150.887  

           

1.814.645  

Østfold 

                         

978.867  

                     

65.566  

                    

73.722  

             

1.118.155  

Oslo, Akershus 

                         

538.149  

                     

29.358  

                    

70.727  

                

638.234  

Øvrige deler av Norge 

                           

44.985  

                       

6.833  

                      

6.438  

                  

58.256  

Utland                                   -    

                             

-    

                            

-    

                          

-    

Sum                    1.562.001  

                 

101.757  

                

150.887  

           

1.814.648  
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4.4 Engasjementer fordelt på engasjementstyper og 
gjenstående løpetid 

 

Matrisen viser beløp for ulike engasjementstyper fordelt på løpetid.  

 

Engasjementstyper 

 Inntil 1 

måned  

 1-3 

måneder  

 3-12 

måneder   1-5 år  

 Over 5 

år  

 Uten 

løpetid  Sum 

Utlån og fordringer 

                         

122.917  

                     

15.885  

                    

79.876  

                

367.686  

             

975.637    

        

1.562.001  

Ubenyttede rammer 

                           

25.439  

                     

41.721  

                    

34.597      

           

101.757  

Garantier       

                  

40.739  

             

110.148    

           

150.887  

Sum 

                         

148.356  

                     

57.606  

                  

114.473  

                  

29.108  

          

1.085.785  

                       

-    

        

1.814.648  

 

4.5 Mislighold, nedskrivninger og avsetninger på garantier 

 

Matrisen viser misligholdte utlån og individuelle nedskrivninger på utlån samt 

avsetninger på garantier fordelt på typer av motparter og geografiske områder.  

 

 
1 Kun individuelle nedskrivninger 

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning 

3 Inklusiv endring i individuelle nedskrivninger, konstaterte tap i perioden med  tidligere nedskrivning, 

 konstaterte tap i perioden uten tidligere nedskrivning samt inngang på tidligere konstaterte tap.  
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4.6 Endringer i nedskrivninger og avsetninger på garantier 

 

Endringer i nedskrivninger på individuelle utlån og avsetninger på garantier siste år 

(beløp i tusen kroner) 

 
Individuelle nedskrivninger på utlån   2012 2011 

Individuelle nedskrivninger 01.01.                 1.961                 850  

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er                   -861   -200 

foretatt individuell nedskrivning     
 Økte individuelle nedskrivninger i perioden                    650                   -    

Nye individuelle nedskrivninger i perioden                    545              1.311  

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden                 -705                   -    

Individuelle nedskrivninger 31.12.                 1.590              1.961  

        

Individuelle nedskrivn. garantier   2012 2011 

Individuelle nedskrivninger 01.01.                       -                   159  

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er     
 foretatt individuelle nedskrivninger                       -                 -159  

Økte individuelle nedskrivn. i perioden                       -                     -    

Nye individuelle nedskrivn. i perioden                    120    

Tilbakeføring av individuelle nedskrivn. i perioden                     -                     -    

Individuelle nedskrivninger 31.12.                    120                   -    

        

Nedskrivninger på grupper av utlån   2012 2011 

Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01.                 5.923              5.926  

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån                    177                   -3  

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12.                 6.100              5.923  

        

Tapskostnader utlån/garantier   2012 2011 

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån                 -366              1.111  

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier                  120               -159  

Periodens endring i gruppeavsetninger                    177                   -3  

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er       

foretatt individuelle nedskrivninger                 1.130                 317  

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er     

foretatt individuelle nedskrivninger                    144                 167  

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap                 -172               -133  

Periodens tapskostnader                 1.033              1.300  

 

 

4.7 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. Trøgstad Sparebank har 

per rapporteringstidspunktet ingen engasjementer hvor ratingen påvirker 

kapitaldekningen. 
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4.8 Engasjementsbeløp og bruk av sikkerheter m.v. ved 
fastsettelse av kapitalkrav 

 

Matrisen viser samlet engasjementsbeløp før og etter at det er tatt hensyn til 

sikkerheter samt engasjementsbeløp som er fratrukket den ansvarlige kapitalen.  

 

 
 

1). Her tas kun hensyn til pant og garantier som har betydning for beregning av 

kapitalkrav.  Andel regnet av engasjementsbeløp før sikkerhet. 

 

Hovedtyper av pant som benyttes for kapitaldekningsformål er pant i bolig og 

fritidseiendom. Garantier har i liten grad betydning for kapitaldekningen. I noen 

tilfeller benyttes garantier fra banker eller regionale myndigheter. Trøgstad Sparebank 

benytter ikke kredittderivater. 

Det tas ikke hensyn til motregningsadgang ved beregning av kapitalkrav.  

Verdivurdering av sikkerheter tar utgangspunkt i sikkerhetens markedsverdi.  Verdien 

av deponerte sikkerheter skal være tilstrekkelig til å sikre engasjementet ved eventuell 

realisering – både på kort og lang sikt.  Verdivurdering av boligeiendommer 

oppdateres ved vesentlige endringer og ved endringer i engasjementet.  Verdien settes 

enten ut fra kjent markedsverdi satt ved konkret omsetning, gjennom 

takst/verdivurdering fra megler, eller ved bruk av Eiendomsverdi. 

 

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

konsentrasjonsrisiko som følge av konsentrasjon av typer av sikkerheter ikke 

eksplisitt tilordnes kapitalbehov. 

 

 

4.9 Motpartsrisiko knyttet til derivater 

 

Trøgstad Sparebank har ingen derivater pr. 31.12.2012. 
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5 Egenkapitalposisjoner 
 

Bankens årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover, 

bestemmelser for sparebanker og god regnskapskikk.  Det er under den enkelte note 

til regnskapet redegjort nærmere for benyttede prinsipper med henvisning til de 

enkelte regnskapsposter.  Alle tall er oppgitt i hele kroner så sant det spesifikt ikke er 

angitt noe annet.  

 

Matrisen 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 og hvor mye av dette som er 

medregnet i hhv kjernekapital og tilleggskapital. 
 

Egenkapitalposisjoner   (tusen)       

Beløp i tusen kroner Bokført verdi Virkelig verdi 

Realisert 
gevinst/ 

-tap i 
perioden 

Urealisert 
gevinst/ 

-tap 

Herav 
medregnet i 

kjernekapital
1
 

Herav 
medregnet 

i 
tilleggskapital

1
 

Aksjer og andeler – 
gevintsformål           

- børsnoterte aksjer 0 0 198 -579 0   

- andre aksjer og andeler 56 56 471 -18 0   

Aksjer og andeler - 
strategisk formål         

- børsnoterte aksjer 0  0  0 0   

- andre aksjer og andeler 39 39  0 0 582  

       

1 "Herav" sikter til urealiserte 
gevinster/tap       

 

6 Renterisiko 
 

Trøgstad sparebank har identifisert følgende kilder til renterisiko: 

 Utlån til kunder/andre banker 

 Rentebærende plasseringer i verdipapirer 

 Innskudd fra kunder 

 Rentebærende verdipapirgjeld 

 Annen rentebærende gjeld 

 

Renterisiko på utlån til kunder oppstår i tilknytning til både flytende og fastforrentede 

utlån.  I henhold til finansavtaleloven (gjeldende for privatpersoner) har banken en 

varslingsfrist på 6 uker før en eventuell renteøkning på utlån kan iverksettes og 

banken vil derfor alltid ha en viss renterisiko også på lån med flytende rente. 

Fastrentelån har en betydelig høyere durasjon og renterisiko.  Banken kan benytte  

renteswapper for å styre renterisikoen på fastrenteutlån.   
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Trøgstad Sparebank har pr. 31.12.2012 ingen utlånsvolumer på fastrente og derav 

ingen renterisiko.  Utlån PM og BM med fastrente kanaliseres til Eiendomskreditt AS. 

 

Renterisiko knyttet til kundeinnskudd oppstår også i tilknytning til både flytende og 

fastforrentede avtaler.  Når det gjelder kundeinnskudd er varlingsfristen 2 måneder 

når endringen går til kundens ugunst.  Renterisikoen på innskudd med flytende 

rentevilkår er dermed noe høyere enn den tilsvarende risikoen på utlån.   

Banken har ingen kundeinnskudd med fastrente. 

 

All rentebærende verdipapirgjeld er lagt ut med flytende rente knyttet til NIBOR med 

kvartalsvise rentejusteringer.  Trøgstad Sparebank har ved utgangen av 2012  ingen 

innlån med fastrente. Bankens renterisiko vurderes som lav.   

 

Styret har vedtatt retningslinjer og rammer for eksponering i obligasjons- og 

verdipapirmarkedet, og dagens portefølje er innenfor de rammer som styret har satt i 

følgende policyer: 

 Risikopolicy 

 Markedspolicy 

 Likviditetspolicy 

 Retningslinjer for likviditetsplasseringer 

 

 
Renterisiko  
 

 

Eiendeler Renterisiko  
i tusen kroner 

Utlån til kunder med flytende rente               1.562.001  

Utlån til kunder med rentebinding                          -    

Rentebærende verdipapirer 216.595 

Øvrige rentebærende eiendeler 0  

Sum eiendeler 1.778.596 

Gjeld  

Innskudd med rentebinding                          0    

Andre innskudd               1.466.545  

Verdipapirgjeld 305.000 

Øvrig rentebærende gjeld 26.500 

Utenom balansen 281.437 

Renterisiko i derivater                        0    

Sum gjeld 1.979.482 
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7 Styring og kontroll av risiko 

7.1 Formål og prinsipper for ICAAP 

 

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) er bankens egen prosess for 

å vurdere bankens kapitalbehov. Denne kapitalbehovsvurderingen skal være 

fremoverskuende, og dette innebærer at kapitalbehovet skal vurderes i forhold til 

bankens nåværende og fremtidig risikoprofil. Det er derfor et overordnet prinsipp at 

banken i tillegg til å beregne behovet ut fra gjeldende eksponering (eventuelt rammer) 

også må vurdere kapitalbehovet i lys av planlagt vekst, eventuelle besluttede 

strategiske endringer m.v.  

 

Fremtidige tap kan deles inn i forventede tap og uventede tap. Forventede tap kan 

betraktes som en driftskostnad og forutsettes dekket over den løpende driften. Den 

løpende driften kan også betraktes som et førstelinjeforsvar mot uventede tap. I 

kapitalbehovsvurderingen legges det imidlertid til grunn at uventede tap ikke dekkes 

over driften, med skal dekkes av kapital. Kapitalbehovsvurderingen innebærer 

følgelig at banken beregner hvor mye kapital som trengs for å dekke opp for 

fremtidige uventede tap.  

 

Disse beregningene gjøres på ulike måter for ulike risikoer, og er basert på ulike 

forutsetninger. Det er en implisitt forutsetning om at det ikke beregnes kapital som 

dekker alle tenkelige tapsutfall. Det er imidlertid benyttet konservative forutsetninger 

i beregningene.  

 

Ved beregning av samlet kapitalbehov (for alle risikoene) kan det argumenteres for at 

de ulike risikoene ikke vil materialisere seg samtidig, og at det derfor eksisterer 

diversifikasjonseffekter som innebærer at det samlede kapitalbehovet er lavere enn 

summen av kapitalbehovet for de enkelte risikoene. Banken har imidlertid valgt å 

legge en konservativ tilnærming til grunn, og ser derfor bort fra slike effekter.  

 

Med risikotoleranse forstås størrelsen på den risikoen banken er villig til å ta i sin 

virksomhet for å nå sine mål. Risikotoleransen kommer til uttrykk i rammeverket for 

virksomheten, herunder i begrensninger i vedtekter, policyer, fullmakter, 

retningslinjer og rutiner. For noen av risikoene er det vanlig å fastsette kvantitative 

begrensinger på risiko, for eksempel kvantitative rammer for markedsrisiko, rammer 

for store engasjement, rammer for eksponering mot enkeltbransjer osv. For andre 

risikotyper er det mer naturlig å benytte kvalitative begrensninger. Slike 

begrensninger angir hvor langt man er villig til å strekke seg på enkeltrisikoer, og 

representerer derfor en beskrivelse av risikotoleransen for disse enkeltrisikoene. 

Bankens risikotoleranse er forsøkt reflektert i kapitalbehovet som beregnes for hver 

enkelt risiko.   

Banken har videre, basert på en overordnet risikotoleranse, etablert et minstekrav til 

buffer utover beregnet kapitalbehov. Dette nivået er benevnt bankens minimumskrav 

til kapitaldekning.  

 

I fastsettingen av bankens minimumskrav til kapitaldekning inngår bankens internt 

beregnede kapitalbehov, men banken gjør i tillegg en vurdering av forventninger og 

krav fra bankens omgivelser. Bankens overordnede risikotoleranse innebærer at 
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minimumskrav til kapitaldekning alltid vil være høyere enn bankens internt beregnede 

kapitalbehov. 

 

Bankens minimumskrav til kapitaldekning og overordnede retningslinjer for 

kapitalbehovsvurderingen er vedtatt av bankens styre. Administrasjonen gjennomfører 

de relevante vurderinger og beregninger og fremlegger dette for styret. En slik 

gjennomgang gjøres hvert kvartal. I tillegg til dette utarbeides det årlig en Icaap-

rapport basert på situasjonen pr. siste årsskifte.  Dette er en rapport som i sin helhet 

gjennomgås av styret. 

 

Bankens interne kapitalbehovsvurdering innebærer en analyse og beregning av 

kapitalbehov for følgende risikoer: 

 Kredittrisiko 

 Markedsrisiko 

 Operasjonell risiko 

 Konsentrasjonsrisiko 

 Eiendomsprisrisiko 

 Likviditetsrisiko 

 Forretningsrisiko 

 Omdømmerisiko 

 Strategisk risiko 

 

Beregning av kapitalbehov for enkeltrisikoer gjøres ved hjelp av ulike metoder, 

herunder bruk av stresstester i form av følsomhetsanalyser. I slike følsomhetsanalyser 

fokuseres det på betydningen av endringer i én enkelt variabel. I tillegg til dette 

gjennomfører banken stresstesting i form av scenarioanalyse som er ment å vise 

betydningen for banken samlet sett av samtidige endringer i flere relevante faktorer. 

Banken gjennomfører også egne stresstester av likviditetsrisiko. 

 

7.2 Styring og kontroll av enkeltrisikoer 

 

I det følgende gis en gjennomgang av bankens håndtering av de enkelte risikoene. 

 

Trøgstad Sparebank er en forholdsvis liten kredittinstitusjon.  Det er derfor et 

overordnet mål for styret at bankens kredittpolicy innebærer lav risiko.  Banken har 

utarbeidet egne rammeverk som bidrar til begrensninger og styring av den finansielle 

risiko.  Finansiell risiko deles inn i kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. 

 

 

Kredittrisiko 

 

Kredittrisiko defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter 

ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte 

sikkerheter ikke dekker utestående krav. 

 

Bankens styring av kredittrisiko skjer gjennom fastlagt kredittpolicy, retningslinjer, 

risikoklassifisering og fullmakter.  Både person- og bedriftskundene blir 

risikoklassifiserte.  Risikoklassifiseringssystemet gjør banken bedre i stand til å  
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beregne og styre risiko innenfor utlånsområdet.  I dette systemet blir både person- og 

næringskunder delt inn i 5 risikoklasser fra A (best) til E (dårligst).  Risikoklasse A og 

B defineres som lav risiko, risikoklasse C defineres som normal risiko og risikoklasse 

D og E defineres som høy risiko.  Ved utgangen av 2012 er 99,9 % av lån og 100,0 % 

av garantier risikoklassifisert.  Dette er det samme som ved utgangen av 2011. 

Banken har valgt å vektlegge risiko ved prising av utlånsengasjementer, noe som også 

fremgår av prislisten. Det er derfor en klar sammenheng mellom risikoklasse og pris 

på lån. Lån med lav risiko har også en tilsvarende lavere rente. 

  

Andel av brutto lån med lav risiko utgjør en noe lavere andel av brutto utlån ved 

utgangen av 2012 enn ved utgangen av 2011. 91,5 % av lånene er i risikoklasse lav 

risiko mot 92,8 % forrige år. Dette har sammenheng med overføring av godt sikrede 

boliglån til Terra Boligkreditt. 

  

99,9 % av avgitte garantier ved årsskiftet er klassifisert med lav risiko og 100,0 % av 

avgitte garantier er klassifisert med lav eller moderat risiko. Ved forrige årsskifte var 

tallene tilsvarende. 

Styret har to ganger i året en gjennomgang av alle næringsengasjement over en viss 

størrelse. 

Bankens obligasjonsportefølje er i hovedsak anskaffet for å sikre en nødvendig 

likviditetsbuffer og består i all hovedsak av obligasjoner utstedt av andre 

kredittinstitusjoner og noen energiselskaper.  Det knytter seg lav til moderat 

kredittrisiko til denne porteføljen.  Porteføljen er vurdert til det laveste av kostpris og 

markedspris.   

 

 

Markedsrisiko 

 

Markedsrisiko defineres som risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av 

finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser, renter 

og råvarepriser. 

 

Styret har gjennom egen markedspolicy og retningslinjer vedtatt rammer for mulige 

investeringer.  Banken har i tillegg en avtale med Terra Forvaltning AS om aktiv 

forvaltningsservice av bankens obligasjonsportefølje. 

 

Banken handler ikke med valuta utover kjøp og salg av reisevaluta til våre kunder og 

kjøp av tjenester fra dataleverandør, (SDC).   Valutarisikoen er derfor minimal. 

 

 

Operasjonell risiko 

 

Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap som skyldes utilstrekkelige eller 

sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne 

hendelser.  Risikoen kan reduseres i større eller mindre grad gjennom en god 

kombinasjon av kunnskap, ferdigheter og holdninger hos bankens ansatte. 

 

Kompleksiteten i bankens tjenestespekter har hatt en klart økende tendens de siste 

årene.  Bransjen har selv tatt et økt kompetansekrav alvorlig ved å etablere egne 

autorisasjonsordninger for finansielle rådgivere.  Trøgstad Sparebank har tilsluttet seg 
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ordningen.  Banken har en rullerende kompetanseplan som omfatter samtlige ansatte i 

banken. Vi har tre autoriserte finansielle rådgivere ved utgangen av 2012. 

 

 

Konsentrasjonsrisiko 

 

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

 Enkeltkunder 

 Enkelte bransjer 

 Geografiske områder 

Trøgstad Sparebank har i sin kredittpolicy nedfelt at man over tid ikke bør ha mer enn 

5 såkalte store næringslivsengasjement.  Pr. 31.12.2012 har banken 2 slike 

engasjement. 

Med stort engasjement forstås her engasjement mot én enkelt kunde som er større enn 

10 % av bankens ansvarlige kapital. Summen av store engasjementer skal ikke 

oversige 25 % av bankens ansvarlige kapital og bør ikke overstige maksimalt 20 

millioner kroner. 

Over tid bør banken ikke ha mer enn 5 såkalte store næringslivsengasjement og de bør 

samlet sett ikke utgjøre mer enn 50% av bankens egenkapital. 

Av kredittpolicyen fremkommer det også at vi finansierer næringslivet i bankens 

kjerneområder og nært omkringliggende kommuner – noe som også kan sees på som 

en geografisk risiko.  Banken har ingen hjørnesteinsbedrifter i sitt kjernemarked.   

Konsentrasjonsrisikoen vurderes å være moderat. 

 

 

Eiendomsrisiko 

 

Denne risikotypen defineres som risiko for uventet verdifall på institusjonens 

eiendommer eller porteføljer av eiendomsinvesteringer, eller uventede tap på lån til 

datterselskaper som er eiendomsselskaper.  

Banken eier hovedkontoret på Skjønhaug som er bokført til totalt kr. 42,8 mill.  

Bygget hadde en anskaffelseskost i 2003 på 52,2 mill.   Alle lokaler var ved årsskiftet  

utleid med tilfredsstillende leiekontrakter.  Under forutsetning om fortsatt drift av  

banken vurderes risikoen for et verdifall som lav.   

Bankens filial i Fetsund drives i leide lokaler.   

Banken har ikke gjort investeringer i eiendomsfond. 

 

 

Likviditetsrisiko 

 

Likviditetsrisiko defineres som risikoen for at en bank ikke klarer å oppfylle sine 

forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige 

ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av 

ekstra dyr finansiering.  Nivået på institusjonens ansvarlige kapital vil være en sentral 

forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid. 

 

Trøgstad Sparebanks likviditetssituasjon pr. 31.12.2012 anses tilfredsstillende. 

Bankens innskuddsdekning var ved utgangen av 2012 på 93,9%. Innskuddsdekningen 

viste en stigende trend i 2012.  Innskuddsmassen er fordelt på et høyt antall kunder, 
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hvilket også gir en begrenset likviditetsrisiko.  Banken har totalt innlån på kr. 305 

mill. fordelt på seks lån med god spredning i størrelse og forfallstidspunkter.   

Styret vurderer likviditetsrisikoen i Trøgstad Sparebank som lav til middels.  

Likviditeten følges opp daglig og  månedlig likviditetsstatus rapporteres til styret. 

 

 

Forretningsrisiko 

 

Forretningsrisiko defineres som 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 kundeatferd.  Risikoen vurderes av bankens styre en gang hvert år eller  

oftere ved behov. 

 

 

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 at banken ikke skal ”overleve”.  Dette er den fundamentale risiko for styret 

og ledergruppen og innebærer risiko for at verdiene av gjeld og eiendeler endres på 

grunn av faktorer i markedet.  Dette fordrer en kontinuerlig vurdering av 

konkurransesituasjonen, bankens produkter og endringer i bankens rammevilkår. 

Strategisk risiko er risiko for uventede tap eller sviktende inntjening i forhold til 

prognoser knyttet til vekstambisjoner, inntreden i nye markeder eller oppkjøp. 

 

 

Alliansevalg 

 

Trøgstad Sparebank er en del av Terra-alliansen og har en eierandel på 1,26% i  

Terra-Gruppen AS.  Banken har en klar intensjon om å opprettholde vår relative 

eierandel, og har ingen planer om å vurdere andre valg av alliansetilknytning.  
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7.3 Bankens godtgjørelsesordning 

 

Styret har gitt retningslinjer for godtgjørelse som omfatter alle former for godtgjørelse 

til bankens ansatte. Retningslinjene skal bidra til å fremme og gi incentiver til god 

styring av og kontroll med virksomhetens risiko, motvirke for høy risikotaking og 

bidra til å unngå interessekonflikter.  

 

Banken har en generell ordning for variabel godtgjørelse som defineres inn under  

pkt. 5: Unntak i Finanstilsynets rundskriv av 21.2.2011 ”Godtgjørelsesordninger i 

finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond”.  

Ordninger omfatter, med unntak av banksjef, alle ansatte i banken.   

Ordninger gir ikke incentiveffekt når det gjelder overtakelse av risiko. 

Den variable godtgjørelsen beregnes på grunnlag av driftsresultat før skatt, og er 

samlet begrenset oppad til kr 40 tusen pr. ansatt.  

 

Samlet utbetalt godtgjørelse til alle ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av 

vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, til andre ansatte og tillitsvalgte 

med tilsvarende godtgjørelse samt til ansatte med kontrolloppgaver utgjorde i 2012 

kr 2.410 tusen. Av totalt utbetalt godtgjørelse til disse utgjorde variabel godtgjørelse 

kr 140 tusen. 

 

 


