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1 – innledning
Gjensidige Bank Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige
Forsikring ASA og er holdingsselskap for Gjensidige Bank ASA.
Gjensidige Bank Holding AS eier 100% av Gjensidige Bank ASA.
Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank Holding Konsern er
uten andre aktiviteter enn å eie Gjensidige Bank ASA. Gjensidige Bank
ASA eier igjen Gjensidige Bank Boligkreditt AS.

Dette dokumentet oppdateres årlig og publiseres samtidig med
selskapets årsrapport. Oppdatert informasjon om kapitalkrav og
ansvarlig kapital oppdateres kvartalsvis og offentliggjøres i form av note
til selskapets kvartalsregnskap.
Alle beløp i dokumentet er angitt i 1.000 NOK, med mindre noe annet
er spesifisert

Kapitaldekningsregelverket stiller blant annet krav om offentliggjøring
av informasjon om risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold.
Dette dokumentet oppfyller Gjensidige Bank Holding AS/Gjensidige
Bank Holding Konserns informasjonsplikt etter dette regelverket.

2 – KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II
Det gjeldende kapitaldekningsregelverket trådte i kraft 1. januar 2007,
med en overgangsordning som gjorde det mulig for den enkelte bank
å utsette implementeringen av dette regelverket til 1. januar 2008.
Gjensidige Bank Holding Konsern, Gjensidige Bank Holding AS og
Gjensidige Bank ASA har gjort bruk av overgangsordningen, og beregnet
og rapporterte derfor kapitaldekning etter de såkalte Basel II-reglene fra
og med 2008.
Kapitaldekningsregelverkets bestemmelser fremgår av Finansierings
virksomhetsloven §§2-9, 2-9a, 2-9b, 2-9c og 2-9d, samt Kapitalkravs
forskriften, Beregningsforskriften og Konsolideringsforskriften.
Basel II-reglene består av tre pilarer.
Pilar 1 omfatter det regulatoriske minimumskravet til kapitaldekning.
Det samlede beregningsgrunnlaget er summen av beregnings
grunnlagene for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko.
Den enkelte bank gis anledning til å velge ulike metoder for
fastsettelse av beregningsgrunnlaget. Noen av metodene forutsetter
forhåndsgodkjennelse fra Finanstilsynet, noe Gjensidige Bank ASA ikke
har. Gjensidige Bank ASA benytter følgende metoder for fastsettelse av
beregningsgrunnlaget:
Kredittrisiko:	Standardmetoden
Markedsrisiko:	Standardmetoden
Operasjonell risiko: Basismetoden

Lovens minimumskrav til kapital tilsvarer 8% av samlet beregnings
grunnlag. Samlet ansvarlig kapital er summen av kjernekapital og
tilleggskapital. Beregningsgrunnlag, kapitalkrav og ansvarlig kapital er
beskrevet og spesifisert i dokumentets kapittel 4.
Pilar 2 av regelverket omfatter kravene til bankenes egen prosess for
vurdering av risiko og nødvendig kapital. Gjensidige Bank ASAs prosess
for vurdering av risikoprofil og kapitalbehov er beskrevet i dokumentets
kapittel 5.2. I tillegg gir pilar 2 retningslinjer for myndighetenes
vurderingsprosess.
Pilar 3 omfatter kravene til offentliggjøring av informasjon.
Som nevnt innledningsvis oppfyller dette dokumentet bankens
plikt til offentliggjøring av informasjon etter denne delen av
kapitaldekningsregelverket.

3 – KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING
3.1

Oversikt over konsernet

Gjensidige Bank Holding Konsern består, i tillegg til morselskapet Gjensidige Bank Holding AS, av følgende selskaper:

3.1.1 Selskaper som er fullt konsolidert - oppkjøpsmetoden
(Beløp i hele tusen)
Antall aksjer

Bokført verdi

Eier-andel

Andel av
stemmerett

Forretningskontor

Type virksomhet

Gjensidige Bank ASA

876.000

1.272.884

100%

100%

Førde

Bank

Gjensidige Bank Boligkreditt AS

130.000

130.030

100%

100%

Førde

Kredittforetak

Navn

3.2

Begrensinger på overføring av kapital eller tilbakebetaling av gjeld mellom konsernselskaper

Det er ingen avtalemessige, privatrettslige eller andre faktiske begrensinger på overføring av kapital mellom selskapene.
Ellers er muligheten til overføring av kapital eller tilbakebetaling av gjeld mellom selskaper i konsernet regulert etter gjeldende lover og regler.
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4 – ANSVARlig KAPiTAl Og KAPiTAlKRAV
4.1

Ansvarlig kapital

Gjensidige Bank Holding as og Gjensidige Bank Holding konsern har følgende typer kjernekapital:
Type

gjensidige Bank Holding AS

gjensidige Bank Holding Konsern

aksjekapital

990.000

990.000

overkursfond

306.000

244.692

2.676

81.018

annen egenkapital

Holding og konsernets ansvarlig kapital består av følgende poster:
gjensidige Bank Holding AS
990.000
306.000
2.676

(1.059)

1.297.617

aksjekapital
overkursfond
annen egenkapital

gjensidige Bank Holding Konsern
990.000
244.692
81.018

Fradrag i kjernekapitalen:
Utsatt skattefordel
immaterielle eiendeler
Tillegg i kjernekapitalen:
Sum kjernekapital

(1.773)
(62.113)

1.251.824

Fradrag i tilleggskapitalen
Sum tilleggskapital
1.297.617
101,42%

4.2

Sum ansvarlig kapital

1.251.824

Kapitaldekning

16,45%

Kapitalkrav

gjensidige Bank Holding AS
Beregningsgrunnlag
kapitalkrav
4.963

397

1.272.888
1.277.851

101.831
102.228
124
102.352

gjensidige Bank Holding Konsern
Beregningsgrunnlag
kapitalkrav
Stater og sentralbanker
Institusjoner
Foretak
Massemarkedsengasjementer
Pantesikkerhet i bolig- og fritidseiendom
Forfalte engasjementer
Andeler i verdipapirfond
Øvrige engasjementer
sum kredittrisiko
operasjonell risiko
Fradrag i beregningsgrunnlaget
Samlet kapitalkrav

18.437
19.462
2.817.713
4.142.387
314.613
48.325
5.575
7.366.512

1.475
1.557
225.417
331.391
25.169
3.866
446
589.321
28.878
(9.315)
608.884
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5 – STYRING OG KONTROLL AV RISIKO I GJENSIDIGE BANK ASA
5.1	Generelt om styring og kontroll av risiko
Innledning
All vesentlig risiko i selskapene i Gjensidige Bank Holding Konsern,
påtas i selskapene Gjensidige Bank ASA og Gjensidige Bank Boligkreditt
AS. Virksomheten i Gjensidige Bank Boligkreditt AS konsolideres
inn i Gjensidige Bank Konsern, og i det følgende vil vi beskrive
risikoforholdene i Gjensidige Bank Konsern (Gjensidige Bank).
Styret i Gjensidige Bank ASA har vedtatt policy for risiko- og
kapitalstyring. Styret i Gjensidige Bank ASA har også vedtatt
retningslinjer for integrering av bankens kapitalvurderingsprosess og
bankens strategiprosess.

Formål
Risiko- og kapitalstyringen i Gjensidige Bank ASA skal
• støtte opp under bankens strategiske målbilde
• sikre finansiell stabilitet og forsvarlig forvaltning av bankens
eiendeler
• sikre optimal kapitalutnyttelse fordelt på risiko- og aktivaområder
• unngå at uventede hendelser skal kunne skade bankens finansielle
stilling i alvorlig grad
• gjennom god risikostyring sikre langsiktig finansiering til god pris

Definisjon av risiko
Gjensidige Bank ASA er eksponert for følgende risikotyper
Kredittrisiko:	Risiko for tap som følge av at kunder og andre
motparter mangler evne eller vilje til å oppfylle sine
betalingsforpliktelser ved forfall.
Markedsrisiko:	Risiko for tap som følge av endringer i
markedskurser som rente, verdipapirkurser eller
valutakurser.
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 sine
gjeldsforpliktelser ved forfall eller ikke å være i stand
til å finansiere bankens eiendeler eller vekst uten
vesentlig økning i kostnadene.
Forretningsrisiko:	Risiko knyttet til uventede inntektseller kostnadssvingninger som følge av
konjunkturendringer eller endret kundeatferd.
Omdømmerisiko:	Risiko for svikt i inntjening og tilgang på funding
på grunn av sviktende omdømme hos kunder,
motparter og/eller myndigheter.
Strategisk risiko:	Risiko for tap som følge av feil strategisk satsing
eller mangelfull oppfølging.
Compliance risiko:	Risiko for at banken blir pålagt offentlige sanksjoner,
bøter, økonomisk tap eller svekket omdømme som
følge av manglende etterlevelse av lover, forskrifter,
standarder eller interne retningslinjer.

Risiko- og kapitalstyring
For å sikre en effektiv og hensiktsmessig prosess for risiko- og
kapitalstyring er rammeverket basert på følgende:
• strategisk målbilde
• organisering
• risikokartlegging og analyse
• stresstester
• risikostrategier
• krav om kapitaldekning og egenkapitalavkastning
• rapportering
• beredskapsplaner
• etterlevelse og internkontroll (compliance)

Strategisk målbilde
Risiko- og kapitalstyringen i Gjensidige Bank ASA er integrert med
bankens overordnede strategiprosess, og vurderes og dokumenteres
gjennom bankens ICAAP – prosess (Internal Capital Adequacy
Assessment Process).

Organisering
Bedriftskultur
Gjensidige Bank ASA har gjennom bankens visjon, forretningsidé og
verdier fokus på å skape en bedriftskultur som omfatter alle ansatte.
Gjensidige Bank ASA har, med utgangspunkt i konsernets verdier
etablert et felles verdigrunnlag som basis for ledelsesprinsipper,
ledelsesfilosofi og etiske retningslinjer.
Godtgjørelser
Gjensidige Bank ASAs ledergruppe står for den daglige ledelsen av
selskapet. Personer som er med i denne ledergruppen, er å anse som
ledende ansatte.
Ledende ansatte i Gjensidige Bank ASA har fast lønn som blir fastsatt
ut fra markedsmessige forhold. Gjensidiges generelle lederlønnsnivå er
hensyntatt.
Ledergruppen har en bonusordning hvor utbetaling av bonus er
knyttet opp mot personlig målekort. 100% måloppnåelse av eget
målkort kan gi rett til en bonusutbetaling på inntil 3 månedslønner.
Viseadministrerende direktør har i tillegg en ”stay on” bonus knyttet til
sin stilling. Bonusen er knyttet opp mot budsjettoppnåelse for 2010
og 2011, samt vellykket integrasjon av tidligere Citibank International
plc. 100 % måloppnåelse kan gi inntil 6 månedslønninger som en
engangsutbetaling i 2012 etter årsavslutning for 2011.
Det er ikke planlagt utdeling av aksjer, tegningsretter eller opsjoner i
selskapet.
Pensjonsordninger skal for alle ansatte være innskuddsbasert
lønn opp til 12G. Administrerende direktør har egen ytelsesbasert
pensjonsordning som er en videreføring fra tidligere ansettelsesforhold
i Gjensidige Forsikring ASA. Viseadministrerende direktør har en
egen pensjonsavtale knyttet til sin ansettelseskontrakt fra tidligere
ansettelsesforhold i Citibank International plc.
Viseadministrerende direktør har en avtale om 18 måneders etterlønn
dersom selskapet sier opp arbeidstakeren uten at oppsigelsen skyldes
grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
Andre variable godtgjørelser som kommer i tillegg til basislønn blir utdelt
etter samme prinsipper som for Gjensidige Forsikring ASA, redegjort for
i Gjensidige Forsikring ASAs årsrapport.
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Organisering
Gjensidige Bank asa er organisert i 2 forretningsområder med
selvstendig resultatansvar. i tillegg er det støttefunksjoner rundt
Økonomi og administrasjon, risikostyring, iT og innovasjon samt
strategi og analyse.
Adm. Dir.
Informasjon, HR,
Compliance
Konsernstaber

Risikostyring

Økonomi og
administrasjon

IT og innovasjon

Strategi og analyse

Personbank

Forbruksfinansiering

Internrevisjonen overvåker at bankens risikostyring er effektiv og
fungerer som forutsatt. den interne revisjonsfunksjonen blir utført av
konsernrevisjonen i Gjensidige. internrevisjonen rapporterer til styret.

Risiko
risiko blir identifisert som en integrert del av strategi- og
budsjettprosessen. risikoene blir kartlagt og analysert med tanke
på hva som kan gå galt, hvilke konsekvenser det får og tiltak for
å redusere sannsynligheten for en negativ hendelse. kredittrisiko,
konsentrasjonsrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko
og forretningsrisiko skal måles med tanke på behovet for kapital.
Målingene skal baseres på aksepterte og betryggende metoder.

Stresstester
det blir gjennomført periodiske stresstester for å analysere hvorledes
negative hendelser påvirker bankens resultat, balanse og kapitaldekning.
stresstestene blir gjennomført på de mest kritiske områdene som
kreditt-, markeds- og likviditetsrisiko. stresstestene tar hensyn til
negativ makroøkonomisk utvikling i en periode på tre år.

Risikostrategier
Styring og kontroll
Bankens prinsipper for risikotakning, risikostyring og intern kontroll er
nedfelt i policy for risiko- og kapitalstyring, som er godkjent av styret.

Kapitaldekning og egenkapitalavkastning

Styret

Adm. direktør

Avd. for risikostyring

Internrevisjon

Gjensidige Bank asa har en egendefinert nedre ramme for
kapitaldekning på 12%. det langsiktige kravet om egenkapitalavkastning
er på 15%. i oppstartsfasen har banken drevet med underskudd, og
hadde sitt første år med overskudd i 2010.

Oppfølging og rapportering

Linje/stab
Daglig risikostyring

Banken definerer risikostrategier gjennom overordnet strategi,
kredittstrategi og finans- og likviditetsstrategi. styret definerer bankens
risikoprofil gjennom etablering av risikobaserte rammer og måltall for de
enkelte områder. strategiene blir revidert årlig.

Overordnet risikooppfølging
og rapportering

Instrukser og fullmakter

Uavhengig vurdering og
bekreftelse

Formell rapportering

ansvaret for bankens risikostyring er fordelt slik:
Styret har ansvaret for at banken har ansvarlig kapital som er forsvarlig
med utgangspunkt i bankens risikoprofil og regulatoriske krav. styret
vedtar overordnete rammer for risikoprofil og kapitaldekning. styret
vedtar også overordnete rammer for risikostyring, fullmakter og
retningslinjer for risikostyringen i banken. styret har også godkjent
bankens visjon, forretningsidé, verdier og etiske retningslinjer.
Administrerende direktør har ansvaret for overordnet risikostyring,
at risikostyringssystemene blir implementert og at bankens
risikoeksponering blir overvåket og rapportert. Han har også ansvaret
for delegering av fullmakter.
Avdeling for risikostyring rapporterer direkte til administrerende direktør.
avdelingen har ansvaret for utvikling av rammeverket for risikostyring
og oppfølging og videreutvikling av risikostyringssystemer. avdelingen
har også ansvaret for oppfølging og rapportering av risikobildet samt
bankens internkontroll.
Compliance ofﬁcer har ansvaret for oppfølging av at banken etterlever
gjeldende lover og forskrifter, og er en funksjon som leveres av
morselskapet Gjensidige Forsikring asa.

alle ledere er ansvarlige for den daglige risikostyringen på egne områder.
de skal rapportere risiko- og kontrollsituasjonen til nærmeste leder/
administrerende direktør minst en gang i året.
avdeling for risikostyring rapporterer overordnet risikoeksponering og
utvikling gjennom periodiske rapporter til styret og administrasjon.

Beredskapsplaner
det er utarbeidet beredskapsplaner knyttet til bankens kapitaldekning,
likviditetssituasjon og drift.

Etterlevelse
det er etablert prosesser som sikrer etterlevelse av gjeldende lover
og forskrifter, bransjestandarder og interne retningslinjer. dette skjer
gjennom
• tydelig verdigrunnlag og etisk standard som er kommunisert og
forstått
• prosess for å fange opp, kommunisere og implementere endringer i
lover og forskrifter
• prosess for å fange opp, følge opp og rapportere etterlevelse av
lover og forskrifter
Mer detaljert informasjon om styring og kontroll av de enkelte
risikotyper er omtalt i etterfølgende kapitler.
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5.2 Prosess for vurdering av risikoeksponering og kapitalbehov (ICAAP)
Innledning
De metoder som Gjensidige Bank ASA benytter ved beregning av
økonomisk kapital kan oppsummeres slik:
Type risiko

Valg av metode

Kredittrisiko

Standardmetoden

Operasjonell risiko

Basismetoden

Konsentrasjonsrisiko

Totalrisikomodell; VaR

Markedsrisiko

Totalrisikomodell; VaR

Likviditetsrisiko

Totalrisikomodell
Stresstest

Forretningsrisiko
Strategisk risiko
Renommérisiko

Forretningsrisikomodell;
VaR

Kredittrisiko blir målt etter samme metode som for minimum
kapitaldekning etter standardmetoden, mens operasjonell risiko
blir målt etter samme metode som for minimum kapitaldekning
etter basismetoden. For nærmere omtale viser vi til kapittel 6.1 om
kredittrisiko og kapittel 9 om operasjonell risiko.
Markeds-, likviditets- og konsentrasjonsrisiko blir målt og oppsummert
i en totalrisikomodell. Det er utviklet egen modell for beregning
av forretningsrisiko. I tillegg blir stresstester brukt som en del av
vurderingsgrunnlaget for bankens totalrisiko.
Kapitalbehov i datterselskap
Gjensidige Bank ASA er den operative enheten i Gjensidige Bank
Holding Konsern.
Gjensidige Bank Holding Konsern har flere ganger siden oppstarten som
følge av vekst blitt tilført kapital fra Gjensidige Forsikring ASA.
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risikoanalyser med tanke på økonomiske rammevilkår og utvikling i
økonomiske nøkkeltall, konkurransesituasjon, markedsanalyse, produkt
og organisering. Det blir også gjort målinger knyttet til kundetilfredshet
og medarbeidertilfredshet.
Som utgangspunkt for vurdering av bankens risikoeksponering totalt og
for den enkelte risiko blir det utført målinger og stresstester av bankens
risikoprofil. Målinger blir gjort med utgangspunkt i forventet økonomisk
utvikling og til lavkonjunkturscenarioer basert på en tidshorisont
på tre år. Disse målingene er grunnlag for fastsetting av bankens
risikoakseptansenivå og risikorammer.
Rammer for kapitaldekning og kapitalplan er fastlagt gjennom bankens
overordnede strategi, kredittstrategi og finans- og likviditetsstrategi
som godkjennes i styret.
Bankens ICAAP – dokument er basert på bankens strategiprosess og
blir behandlet av bankens styre som del av denne prosessen. ICAAP
blir oppdatert med risikomålinger som skal fange opp endringer
som har skjedd siden strategi og budsjett var godkjent i styret. Ved
sluttbehandling i styret blir også internrevisjonens vurdering av ICAAP
fremlagt.
Risikoeksponering og kapitalbehov blir rapportert til styret kvartalsvis, i
forhold til vurderinger og målinger gjort i ICAAP-prosessen.

Kvalitetssikring
Konsernrevisjonen i Gjensidige reviderer ICAAP. Revisjonsrapporten
fremlegges for styret.

Involvering i styring og kontroll
Risikomålingene og stresstestene som blir gjort er en del av
risikokartleggingen og risikoanalysene i tilknytning til strategiprosessen.
Avdeling for risikostyring har ansvaret for å produsere ICAAPdokumentet med utgangspunkt i strategiarbeidet som er gjort.

Prosess og involvering
ICAAP-prosessen er integrert med bankens strategiprosess med
rullering av en tre-årig forretningsplan. Det blir utført målinger og

6 – KREDITTRISIKO
6.1 Styring og kontroll av kredittrisiko
Definisjon
Risiko for tap som følge av at kunder og andre motparter mangler evne
eller vilje til å oppfylle sine betalingsforpliktelser ved forfall.

Styring og kontroll av kredittrisiko
Gjensidige Bank ASAs kredittrisiko styres gjennom rammer for størrelse
knyttet til markedssegment og enkeltengasjement og rammer knyttet til
kvalitet i porteføljen. Kvalitet av porteføljen måles ved hjelp av bankens
risikomodeller og gjennom andel misligholdte engasjement.
Det rapporteres ukentlig over utviklingen i de mest sentrale parametrene innen kredittområdet. Månedlig rapporteres det om utvikling og i
henhold til fastsatte rammer innen kredittområdet til styret.
Kredittpolitikk
Kredittpolitikken er fastlagt av styret og er bankens overordnete ramme
for kredittarbeidet. Denne legger føringer for bankens markedsområde,
engasjementsstørrelse og kredittarbeidet i banken.

Kredittstrategi
Kredittstrategien godkjennes årlig i styret. Strategien legger rammer for
det daglige kredittarbeidet og skal styre banken mot fastsatte mål for
porteføljekvalitet og inntjening fra kredittområdet.
Bevilgningsfullmakter
Styret godkjenner bevilgningsfullmakt til administrerende direktør. Administrerende direktør delegerer så sin fullmakt videre til de som utøver
kredittarbeidet i banken.
Kreditthåndbok med tilhørende rutiner
Kreditthåndbok med tilhørende rutiner blir fastsatt av administrasjonen.
Kreditthåndboken inneholder regler som i detalj styrer alle forhold knyttet til bankens kredittbevilgning.

Måling av risiko
Gjensidige Bank ASA benytter egne risikoklassifiseringsmodeller som
grunnlag for kategorisering av kredittporteføljen. Det benyttes ulike
modeller for bankens ulike porteføljer.
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Ved utregning av bankens kapitalkrav blir standardvektene i forskriften
om kapitalkrav benyttet (standardmetoden).

Organisering av ansvar

Økonomisk kapital på kredittområdet
Bankens risiko for tap i utlånsporteføljen som følge av mislighold er
ivaretatt gjennom målinger etter standardmetoden.

Administrerende direktør er ansvarlig for kredittvirksomheten i banken.
administrerende direktør har fått tildelt fullmakter fra styret og kan
delegere sin fullmakt til andre.

i tillegg måler banken konsentrasjonsrisiko som følge av porteføljens
geografiske sammensetning. Målingene blir utført i totalrisikomodellen
og supplert med kvalitative vurderinger.

Direktørene i forretningsområdene har ansvar for utøvelsen av kredittpolitikken i de respektive områdene.

det blir også jevnlig utført stresstester med utgangspunkt i
lavkonjunkturscenarier der det blir lagt vekt på å teste på økonomiske
variable som kan ha innflytelse på tap i utlånsporteføljen.

Kredittsjefene i forretningsområdene har ansvar for utarbeidelse og
innhold i bankens kredittpolicy, -strategi og håndbok i de to forretningsområdene Personbank og Forbruksfinansiering, samt etterlevelse av
disse. ansvar for utvikling og bruk av bankens modellpark ligger også til
forretningsområdene.
Avdeling for risikostyring har ansvar for overvåkning av bankens
etterlevelse av rutiner på kredittområdet og utarbeiding av porteføljerapporter til bankens styre og ledelse.

Bankens risikorammer for størrelse på engasjement, samt mål for
porteføljesammensetning, porteføljekvalitet og misligholdsutvikling
blir satt med utgangspunkt i målinger og tester som er orientert om
ovenfor.

Sikkerhet
Ved fastsettelse av kapitalkravet blir pant i fast eiendom benyttet.
Pantets markedsverdi er grunnlaget for fastsettelse av forsvarlig verdigrunnlag.

6.2 Samlet engasjementsbeløp fordelt på type engasjement (mill. kr)
Bankens samlede engasjementsbeløp etter fradrag for nedskrivninger utgjør:
Utlån og trukne kreditter Ubenyttede bevilgninger
Beløp pr 31.12.2010

14 119

garantier

Øvrige engasjementer
utenom balansen

1 935

Sum
16 054

6.3 Samlet engasjementsbeløp fordelt pr geografisk område (mill. kr)
Bankens samlede engasjementsbeløp etter fradrag for nedskrivninger utgjør:
oslo
akershus
Østlandet
sørlandet
Vestlandet
Midt-norge
nord-norge, svalbard
Utlandet
Sum

Utlån og trukne
kreditter
2 718
2 697
3 307
417
2 888
1 272
797
24
14 119

Ubenyttede
bevilgninger
324
399
425
62
459
201
64
1
1 935

garantier

Øvrige engasjementer
utenom balansen

Sum
3 042
3 096
3 732
479
3 347
1 473
861
25
16 054

6.4 Samlet engasjementsbeløp fordelt pr bransje (mill. kr)
Utlån og trukne kreditter Ubenyttede bevilgninger
Personkunder
Sum

14 119
14 119

garantier

Øvrige engasjementer
utenom balansen

1 935
1 935

Sum
16 054
16 054

6.5 Samlet engasjementsbeløp fordelt etter gjenstående løpetid (mill. kr)
Utlån og trukne kreditter Ubenyttede bevilgninger
Under 1 måned
1 - 3 måneder
3 - 12 måneder
1 - 5 år
over 5 år
Sum

45
88
406

Øvrige engasjementer
utenom balansen

Sum
45
88
406

2 195
11 385
14 119

garantier

2 195
1 935
1 935

13 320
16 054
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6.6 Mislighold og verdifall
Et engasjement blir vurdert som misligholdt dersom en konto blir overtrukket, eller låntaker ikke betaler forfalte terminer, og kunden ikke
kommer à jour innen 90 dager. Et engasjement blir rapportert som
misligholdt når overtrekket/ restansen er større enn 1000 kroner (på
forbrukslån defineres mislighold dersom restansen utgjør mer enn 10
prosent av terminsummen, noe som i de aller fleste tilfellene er mindre
enn 1000 kroner). Dersom et engasjement blir nedskrevet for tap
uten å være i mislighold, vil det bli utrapportert som nedskrevet, ikke
misligholdt engasjement.

som konstatert i perioden, mens den individuelle nedskrivningen blir
tilbakeført. Innkommet beløp på tidligere avskrevne fordringer
(konstatertetap) blir bokført som reduksjon i tap på utlån.
Banken har en egen modell for beregning av nedskrivning på grupper av
utlån. Modellen tar utgangspunkt i bankens modellpark for beregning
av kredittrisiko ned på hver enkelt eksponering. Beregning av gruppenedskrivning blir gjort ned på hver enkelt eksponering og beregnernivået
for påregnelig tap i nåværende portefølje over porteføljens statistiske
restløpetid. Nedskrivinger på grupper av utlån tar høyde for tap
på kunder som er i bankens portefølje, men som på balansetidspunktet
ikke er identifisert som tapsutsatt.

Når banken bokfører konstaterte tap på engasjement som det tidligere
er gjennomført individuelle nedskrivinger på, blir hele tapet bokført

Engasjementsbeløp for engasjementer med individuell nedskrivning eller mislighold over 30 dg (mill. kr).
Utlån
Brutto engasjement med nedskriving
Nedskrivinger
Netto engasjement med nedskriving
Brutto misligholdte engasjement

Sum

5
1
5

5
1
5

249

249

Nedskrivinger
Netto misligholdte engasjement

Garantier

1

1

248

248

Individuelt nedskrevne og misligholdte engasjementer fordelt pr bransje (mill. kr)
Personkunder
Sum

Engasjement med
nedskriving
5
5

Nedskriving
på disse
1
1

Misligholdte
engasjement
249
249

Nedskriving
på disse
1
1

Individuelt nedskrevne og misligholdte engasjementer fordelt pr geografisk område (mill. kr)
Oslo
Akershus
Østlandet
Sørlandet
Vestlandet
Midt-Norge
Nord-Norge, Svalbard
Annet
Sum

Engasjement med
nedskriving

Nedskriving
på disse

1
1

1

2
1
5

Utvikling i samlede nedskrivninger på utlån og garantier
Banken kostnadsfører tap på utlån og kreditter etter retningslinjer gitt
av Finanstilsynet. Nedskrivningsbeløpet er differansen mellom ned
diskontert verdi av forventet fremtidig kontantstrøm neddiskontert med
effektiv rente, og balanseført verdi av utlånet. Nedskrivningsbeløpet
kan deles i to, individuell nedskrivning og gruppenedskrivning. Banken
tar først stilling til de individuelle nedskrivningene før nedskrivning på
grupper av utlån blir beregnet.
Bankens engasjementer blir gjennomgått og vurdert individuelt når det
foreligger objektivt bevis for en tapshendelse. Når det foreligger et

1

Misligholdte
engasjement
29
35
75
9
54
16
26
5
249

Nedskriving
på disse
1

1

objektivtbevis, som for eksempel konkurs, akkord, gjeldsforhandlinger
og annet mislighold, for at et utlån vil gi tap, blir det ført en individuell
nedskrivning.
Individuell nedskrivning utgjør forskjellen mellom engasjementets
bokførte verdi og nåverdien av den neddiskonterte kontantstrømmen
basert på effektiv rente på tidspunktet for førstegangsberegning av
individuell nedskrivning. Nedskrivning medfører at engasjementetblir
gitt risikoklasse K, som er misligholdsklassen. Verdien av pantet blir
fastsattut fra realisasjonsverdien på det ventede realisasjonstidspunktet.
Nedskrivningen blir reversert når verdifallet er redusert.
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Utvikling i samlede nedskrivninger på utlån og garantier
(mill. kr)
inngående balanse pr 01.01.2010
konstaterte tap på utlån, garantier med tidligere nedskrivning

individuelle nedskrivninger
1

gruppenedskrivninger
14

Sum 2010
15

102

102

1

116

118

Utlån

garantier

Sum

Tilbakeføring av tidligere års nedskrivning
Økning i nedskrivninger på engasjementer
endring i individuell nedskrivning av periodiserte renter og amortisering
Pr 31.12.2010

Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger
(mill. kr)
Periodens endring i individuelle nedskrivninger
Periodens endring i gruppenedskrivninger
Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er foretatt nedskrivning for
Periodens inngang på tidligere års konstaterte tap
Periodens tapskostnad

102
8

102
8

109

109

7 – MOTPARTSRiSiKO
7.1 Styring og kontroll av motpartsrisiko
Banken kan inngå rentederivatavtaler for å styre renterisiko. Motparter skal kun være velrenommerte selskaper med god rating.

7.2 derivater - engasjementsbeløp og virkelige verdier
Beløp i NOK tusen
renterelaterte kontrakter:
swapper
Sum renterelaterte kontrakter

Nominelle verdier totalt

Positiv markedsverdi

Negativ markedsverdi

1.425
1.425

1
1

2
2

8 – MARKEdSRiSiKO
8.1 Styring og kontroll av markedsrisiko
definisjon

risiko for tap som følge av endringer i markedskurser som rente, verdipapirkurser eller valutakurser. Markedsrisiko kan oppstå gjennom investering
i verdipapirer, fundingaktivitet og rente- og valutahandel. Gjensidige Bank
asa er kun eksponert for renterisiko som følge av innlån og plasseringer i
finansmarkedene, og fastrenteutlån.

Styring og kontroll av markedsrisiko

Markedsrisikoen blir styrt og overvåket gjennom rammer som er godkjent
i styret gjennom bankens finansstrategi. Finansstrategien blir gjennomgått
årlig. Bankens posisjoner blir månedlig rapportert til styret.
Hovedfokuset for måling og styring av renterisiko er å unngå uakseptabel
verdinedgang på egenkapitalen som følge av posisjoner med stor eksponering mot uventet endring i rentenivå. For renterisiko er det fastsatt rammer
for verdiendring ved å se på 1 %-poeng renteendring. renterisiko er knyttet
til rentenivårisiko, rentespreadrisiko og renteendringsrisiko:
•

•

Rentenivårisiko blir overvåket ved å tallfeste netto-eksponering mot
uventet endring i det generelle rentenivået. eksponeringen blir målt
innenfor ulike tidsintervaller. alle posisjoner i og utenfor balansen er
med i målingene. eksponering mot negativ verdiendring i egenkapitalen
er begrenset gjennom risikorammer, både innenfor enkeltintervaller og
for intervallene samlet.
Rentespreadrisiko er knyttet til negativ verdiendring av egenkapitalen
som følge av endret risikovilje hos finansieringskilder og synliggjort som
kredittpåslag/-spreader uavhengig av det generelle rentenivået. Banken
kan benytte plasseringer med faste spreader til markedsrente som
avdekking mot spreadrisiko på innlån. eventuell restrisiko blir vurdert
som forretningsrisko.

•

Renteendringsrisiko oppstår fordi det i praksis tar tid fra renteendring
skjer i markedet til banken har fått justert vilkårene på innskudd og utlån
med flytende rente. Finansavtaleloven krever som hovedregel seks ukers
varslingsfrist ved renteøkning på utlån til kunder og to måneder ved
rentereduksjon på innskudd.

renterisiko blir rapportert månedlig til ledelse og styret. styret beslutter
overordnede rammer for renterisiko.

Økonomisk kapital for markedsrisiko

Gjensidige Bank asa har for tiden ikke handelsportefølje og rapporterer ikke
minimum kapitaldekning etter standardmetoden for markedsrisiko.
når det gjelder måling av markedsrisiko etter Pilar 2 omfatter markedsrisiko
målinger knyttet til risiko for renteendringer.
Risiko knyttet til renteendringer
For hver av rentene genererer vi en sannsynlighetsfordeling over årlig renteendring, basert på en Cir-rentemodell. disse sannsynlighetsfordelingene blir
multiplisert med total renteeksponering for den korresponderende kategorien.
dette gir sannsynlighetsfordeling for rentetap innenfor hver kategori. disse
fordelingene blir igjen summert opp til det totale rentetapet.

8.2 Egenkapitalposisjoner utenfor handelsporteføljen
Banken har ingen investeringer i egenkapitalinstrumenter.
Gjensidige Bank Holding konsern har en plassering i et pengemarkedsfond
(storebrand likviditet). i regnskapet er denne plasseringen klassifisert som
”aksjer og andeler”, og verdien pr 31.12.2010 er på 241,6 Mnok. det blir
nærmere redegjort for plasseringen i note 28 i årsregnskapet.
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9 – STYRING OG KONTROLL AV OPERASJONELL RISIKO
Definisjon
Risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser.
Styring og kontroll av operasjonell risiko
Viktige elementer i styring av operasjonell risiko er:
• Årlig vurdering av strategisk risiko og risiko knyttet til forretningsområder og administrative områder. Denne vurderingen er grunnlaget
for etablering av kontrolltiltak knyttet til identifiserte risiko. I tillegg
blir det utført egne risikovurderinger ved implementering av nye
produkter og systemer.
• Kvartalsvis egentesting av bankens definerte viktigste prosesser i de
ulike operasjonelle enhetene, med rapportering til bankens ledelse.
• Årlig bekreftelse av internkontrollen innenfor de enkelte organisa
toriske enhetene, der status blir rapportert oppover i organisasjonen.

Bekreftelsen gir grunnlag for anbefalte forbedringstiltak på ulike
områder, og er grunnlag for administrerende direktørs risikovurdering
av virksomheten meldt til konsernsjefen i morselskapet Gjensidige
Forsikring ASA.
• Anbefalinger fra internrevisjonen på reviderte områder.
Banken har egen taps- og hendelsesdatabase for registrering av uønskete hendelser.
Måling av risiko
Kapitalbehovet i tilknytning til minimumskravet (Pilar 1) er lagt til grunn.
Det er ikke beregnet tilleggskapital for operasjonell risiko.

10 – STYRING OG KONTROLL AV ØVRIGE RISIKOER
10.1	Likviditetsrisiko
Definisjon

10.2 Forretningsrisiko
Definisjon

Risiko for ikke å være i stand til å innfri sine gjeldsforpliktelser ved forfall
eller ikke å være i stand til å finansiere bankens eiendeler eller vekst uten
vesentlig økning i kostnadene.

Risiko knyttet til uventede inntekts- eller kostnadsendringer som følge
av konjunkturendringer eller endring i kundeatferd.

Styring og kontroll

Risikoen omfatter fare for sviktende inntekter som følge av at kundene
forandrer atferd enten som følge av konkurransesituasjon, trender eller
sviktende omdømme, eller at bankens inntekter svikter som følge av
feilslåtte strategiske satsinger i nye markeder eller nye produkter.
Manglende evne til å fange opp omstillinger i kundeatferd gjennom
tilpasning av bankens produkter vil også være en forretningsrisiko.

Likviditetsrisikoen styres med utgangspunkt i finansstrategien som gir
rammer for likviditetsrisiko gjennom rammer for netto likviditetsbehov i
ulike tidsintervall, krav til langsiktig finansiering, størrelse på udisponerte
trekkretter, størrelse på likviditetsreserve og lengden på den tidsperioden der banken skal være uavhengig av ny finansiering fra penge- og
kapitalmarkedet.
Finansstrategien blir besluttet av styret og revideres årlig. I tilknytning til
finansstrategien er det etablert egen beredskapsplan for håndtering av
urolige likviditetssituasjoner.

Måling av risiko og beregning av kapitalbehov
Vi skiller mellom to typer likviditetsrisiko;
• banken får nedklassifisert kredittrating som følge av store tap, men
har tilgang til likviditet i finansmarkedet
• banken har ikke tilgang på likviditet som følge av store tap
Likviditetsrisiko som følge av tap som resulterer i nedklassifisering i
ratingklasse defineres som belastning på egenkapitalen som skyldes
økning i finansieringskostnader. Dette er en følgerisiko i den forstand
at den oppstår ved store tap på andre områder slik at banken har
problemer med å finansiere seg ved innlån. Ny rating blir avledet med
bakgrunn i totaltapet. Deretter blir endring i risikopremie avledet av
den nye ratingen. Endring i risikopremie blir simulert ved å gå ut fra en
normalfordeling, med bestemt forventning og bestemt standardavvik.
Likviditetsbehovet blir lagt inn i programmet og multiplisert med endring
i risikopremien.
Likviditetsrisiko som følge av sviktende tilgang på likviditet handler om å
ha tilstrekkelig med likvide midler til å dekke sine forpliktelser ved forfall.
Gjennom lavkonjunkturscenarier og stresstester knyttet til sannsynlighet
og konsekvens for sviktende finansiering blir krav til innskuddsdekning,
forfallsstruktur og likviditetsreserve fastlagt.

Styring og kontroll

Denne risikoen blir styrt med grunnlag i bankens overordnede strategi
der målinger av kundeatferd og analyse av konkurransesituasjon og
markedssituasjon er en del av grunnlaget for forretningsutvikling. Med
dette som utgangspunkt blir budsjett og målekort for oppfølging etablert. Budsjett og målekort blir rapportert og fulgt opp månedlig.
Banken har også et etisk regelverk som alle ansatte må sette seg inn i
gjennom årlig gjennomgang.

Måling av risiko
Banken måler kapitalbehovet ut fra en modell som er basert på metodikken omtalt som ”earnings volatility modelling”. Denne metoden
beregner kapitalavsetning for forretningsrisiko basert på variasjoner
i forventede inntekter og er en simuleringsbasert metode. Modellen
rapporterer”Value at Risk”.
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