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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 per 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. Banken har ikke 
handelsportefølje og beregner derfor ikke kapitalkrav for markedsrisiko. 
 
Det vises til annen litteratur for en nærmere beskrivelse av kapitaldekningsreglene. 
 
 
 

2 Konsolidering 
 

2.1 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper mv 

Ikke aktuelt for oss 
 
 

2.2 Forskjeller mellom regnskapsmessig konsolidering og 
konsolidering etter kapitaldekningsbestemmelsene 

Ikke aktuelt for oss 
 
 
 

2.3 Begrensninger på overføring av kapital eller tilbakebetaling av 
gjeld mellom konsernselskaper 

Ikke aktuelt for oss 
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3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 

3.1 Ansvarlig kapital 

 
 
Spesifikasjon av ansvarlig kapital (tall i tusen NOK) 

 

  Beløp 

Kjernekapital:   

Sparebankenes fond 374.443 

    

    

    

Fradrag i kjernekapital:   

Netto overfinansiert pensjonsforpliktelse 394 

Immatriell eiendel 0 

Utsatt skattefordel 2.766 

Andel ansv. kapital i andre finansinst. 30.828 

    

Tillegg i kjernekapital   

Fondsobligasjon 50.000 

    

    

    

    

Sum ansvarlig kapital 390.455 

    

Kapitaldekning 18,25 % 
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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.  
 
 
Minimumskrav til ansvarlig kapital (beløp i tusen kroner) 

 
 

Engasjementskategorier Beløp 

Stater og sentralbanker 0 

Lokale og regionale myndigheter 161 

Offentlig eide foretak 0 

Multilaterale utviklingsbanker 0 

Internasjonale organisasjoner 0 

Institusjoner 2.174 

Foretak 33.573 

Massemarkedsengasjementer 0 

Engasjementer med pantesikkerhet i bolig 107.671 

Forfalte engasjementer 1.523 

Høyrisiko-engasjementer 0 

Obligasjoner med fortrinnsrett 1.129 

Andeler i verdipapirfond 474 

Øvrige engasjementer 15.960 

Sum kapitalkrav for kredittsisiko 162.665 

Kapitalkrav for motpartsrisiko   

Kapitalkrav for operasjonell risiko 12.282 

Fradrag i kapitalkravet -3.746 

Sum 171.201 
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4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 

4.1 Definisjon av mislighold og verdifall 

 
Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 
dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 
 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. 
 

4.2 Metode for beregning av nedskrivninger 

 
Individuelle nedskrivninger er avsetning til dekning av tap på engasjement som er 
identifisert som tapsutsatt på balansedagen. Gruppevise tapsnedskrivninger er 
avsetninger til dekning av tap som må påregnes å inntreffe på engasjement som ikke er 
identifisert på balansedagen. Nedskrivninger skal foretas når det foreligger objektive 
bevis for verdifall på utlån (individuelle eller på grupper av utlån). 
 
Alle engasjement, selv om ikke mislighold har inntruffet, vurderes når ett av følgende 
andre forhold har inntruffet i engasjementet: 
- Svikt i likviditet  
- Svikt i soliditet  
- Svikt i betalingsevne  
- Vesentlig underdekning  
 
Ansvarlig for rapportering er avdelingsleder. Rapportering av tap skal skje til banksjef 
som skal godkjenne tapsvurderingen. Rapporteringen skal skje minst 4 ganger årlig, dvs. 
ved utgangen av mars, juni, september og desember og skal gjennomgås og vedtas av 
styret. For engasjement som avdelingsleder har mistanke om at utvikler seg i negativ 
retning, skal tapsvurdering og rapportering foretas snarest mulig. Nødvendige tiltak skal 
straks iverksettes for å begrense bankens mulige tap.  
Ved vurdering av sikkerheter og overtatte eiendeler skal disse vurderes til virkelig verdi 
på henholdsvis tidspunkt for overtakelsen og antatt tidspunkt for realisasjon. 
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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.  
 
Engasjementer¹  fordelt på engasjementstyper, geografiske områder og typer av motparter (beløp i tusen kroner) 

 

Type motpart 
Utlån og  
fordringer 

Ubenyttede  
rammer Garantier Sum 

Personkunder 1.967.221 94.815 729 2.062.765 

Primærnæringer 111.317 8.338 192 119.847 

Industri  46.491 18.450 0 64.941 

Elektrisitetsforsyning med mer 0 10.000 1.004 11.004 

Vannforsyning med mer 17.690 1.000 686 19.376 

Bygg og anlegg 74.337 5.340 9.118 88.795 

Varehandel, rep av motorvogn 195.323 10.958 6.028 212.309 

Transport og lagring 70.252 1.642 13.336 85.230 

Overnatting og servering 33.762 2.860 140 36.762 

Informasjon og kommunikasjon 4.082 70 300 4.452 

Finansiering og forsikring 22.513 3.909 90.686 117.108 

Omsetning og drift av fast eiendom 379.010 24.843 0 403.853 

Faglig, vitensk. tjenesteyting 4.103 544 0 4.647 

Forretningsmessig tjenesteyting 45.649 1.232 498 47.379 

Offentlig administrasjon med mer 1.500 0 163 1.663 

Undervisning 1.039 57 290 1.386 

Helse og sosialtjenester 14.343 737 328 15.408 

Kulturell virksomhet, fritidsakt. 14.329 341 120 14.790 

Annen tjenesteyting 11.593 128 0 11.721 

Terra BoligKreditt     
 

  

Øvrige finansinstitusjoner         

Sum 3.014.554 185.264 123.618 3.323.436 

Eget nærdistrikt 1.503.037 105.002 119.797 1.727.836 

Utenfor eget nærdistrikt 1.511.517 80.262 3.821 1.595.600 

Sum geografisk fordeling 3.014.554 185.264 123.618 3.323.436 

(Herav Terra BoligKreditt)     90.686   

Gjennomsnitt2 2.867.412 203.268,00 124.396,00 3.195.075 

 
1. Før individuelle nedskrivinger 
2. Gjennomsnitt av inngående og utgående balanse siste år 
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4.4 Engasjementer fordelt på engasjementstyper og gjenstående 
løpetid 

 
Matrisen viser beløp for ulike engasjementstyper fordelt på løpetid.  
 
 
Engasjementer¹ fordelt på engasjementstyper og gjenstående løpetid (beløp i tusen kroner) 

 

Engasjementstyper 
Inntil 1 
måned 

1-3 
måneder 

3-12 
måneder 1-5 år Over 5 år 

Uten 
løpetid Sum 

Utlån og fordringer 382.594 33.735 134.093 597.708 1.866.424 
 

3.014.554 

Ubenyttede rammer   
 

74.094 
 

111.170 
 

185.264 

Garantier   
  

19.596 104.022 
 

123.618 

Sum 382.594 33.735 208.187 617.304 2.081.616   3.323.436 

1 Før individuelle nedskrivninger 
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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.  
 
 
Mislighold, nedskrivninger og avsetninger på garantier (beløp i tusen kroner) 

 

Type motpart 
Misligholdte 

engasjementer 
Tapsutsatte 

engasjement 
Samlede 

nedskrivninger1 

Resultatførte 
nedskrivninger1 

siste år 
Garantier med 

avsetning² 
Avsetninger på 

garantier 

Personkunder 16.671 738 6.164       

Primærnæringer 2.293 
    

  

Industri  3.504 
 

1.500 
  

  

Elektrisitetsforsyning med mer   
    

  

Vannforsyning med mer   
    

  

Bygge og anleggsvirksomhet 1.285 
 

402 
  

  

Varehandel, rep av motorvogn 1.409 
 

478 
  

  

Transport og lagring 138 
 

138 
  

  

Overnatting og servering   
    

  

Informasjon og kommunikasjon   
    

  

Finansiering og forsikring   
    

  

Omsetn og drift av fast eiendom   
    

  

Faglig, vitensk. tjenesteyting   
    

  

Forretningsmessig tjenesteyting   
    

  

Offentlig administrasjon med mer   
    

  

Undervisning   
    

  

Helse og sosialtjenester   
    

  

Kulturell virksomhet, fritidsakt.   
    

  

Annen tjenesteyting   
    

  

Sum 25.300 738 8.682 6.172     

Eget nærdistrik 12.245 738 5.886       

Utenfor eget nærdistrikt 13.055 0 2.796 
  

  

Sum geografisk fordeling 25.300 738 8.682 
  

  

              

 
¹ Kun individuelle nedskrivninger 
² Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning. 
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4.6 Endringer  i nedskrivninger og avsetninger på garantier 

 
 

Endringer i nedskrivninger på individuell utlån og avsetninger på garantier siste år (beløp i tusen kroner) 

  Utlån Garantier Sum 

Inngående balanse  13.576   13.576 

+Netto endring i individuell avsetning 6.285 
 

6.285 

  
  

  

-Konstatert tap på tidligere individuelle                                                                                                                                                                                                                                                               
nedskrivninger/avsetninger på garantier 11.179 

 
11.179 

  
  

  

Utgående balanse 8.682   8.682 

    
Endringer i nedskrivning på grupper av utlån siste år (beløp i tusen kroner)   

  
Inngående balanse 18.000 

  

+/- Periodens endring i gruppevise tapsavsetninger  -2.000 
  

Utgående balanse 16.000 
  

 

 
 
 

  
Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger (beløp i tusen kroner) 

  Utlån Garantier Sum 

Periodens endring i individuelle nedskrivninger/avsetninger 6.285   6.285 

Periodens endring i gruppenedskrivninger -2.000 
 

-2.000 

Periodens konstaterte tap som det  
tidligere år er foretatt individuell nedskrivning for 0 

 
0 

 + Periodens konstaterte tap som det  
tidligere år ikke er foretatt individuell nedskrivning for 5.555 

 
5.555 

 - Periodens inngang på tidligere års konstaterte tap 113 
 

113 

Periodens tapskostnad 9.727   9.727 

 
 

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. RørosBanken 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.  
 
Engasjementsbeløp og bruk av sikkerheter m.v ved fastsettelsen av kapitalkrav (beløp i 
tusen kroner) 
 

Engasjementskategorier 
Engasjements- 
beløp før sikkerheter 

Engasjementsbeløp 
etter sikkerheter 

Fratrukket den  
ansvarlige kapitalen 

Benyttede 
ratingbyråer 

Andel sikret 
med pant¹ 

Andel sikret med 
garantier¹ 

Stater og sentralbanker 48.216 48.216   ingen   0 % 

Lokale og regionale myndigheter 1.738 10.120 
 

ingen 
 

0 % 

Offentlig eide foretak 0 0 
 

ingen 
 

0 % 

Multilaterale utviklingsbanker 0 0 
 

ingen 
 

0 % 

Internasjonale organisasjoner 0 0 
 

ingen 
 

0 % 

Institusjoner 129.885 129.885 
 

ingen 
 

0 % 

Foretak 502.813 492.542 
 

ingen 
 

0 % 

Massemarkedsengasjementer 0 0 
 

ingen 
 

0 % 
Engasjementer med pantesikkerhet 
i bolig 2.786.031 2.786.031 

 
ingen 78,24 % 0 % 

Forfalte engasjementer 17.063 17.063 
 

ingen 
 

0 % 

Høyrisiko-engasjementer 0 0 
 

ingen 
 

0 % 

Obligasjoner med fortrinnsrett 141.075 141.075 
 

ingen 
 

0 % 

Andeler i verdipapirfond 59.313 59.313 
 

ingen 
 

0 % 

Øvrige engasjementer 228.049 223.271   ingen   0 % 

Sum 3.914.183 3.907.516 30.828       

 
¹ Her tas kun hensyn til garantier og pant som har betydning for beregning av kapitalkrav. Andel regnet av 
engasjementsbeløp før sikkerheter. 

 
 
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. RørosBanken benytter ikke 
kredittderivater. 
 
Det tas ikke hensyn til motregningsadgang ved beregning av kapitalkrav. Verdivurdering 
av sikkerheter tar utgangspunkt i sikkerhetens markedsverdi. 
Verdivurdering av boligeiendommer oppdateres ved vesentlige endringer i markedet og 
minst 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. 
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4.9 Motpartsrisiko knyttet til derivater 

Ikke aktuelt for oss. 
 
 
 

5 Egenkapitalposisjoner 
 
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 
 

Beløp i tusen kroner 
Bokført 
verdi 

Virkelig 
verdi 

Realisert gevinst/ 
-tap i perioden 

Urealisert 
gevinst/tap  

Herav medregnet i 
kjerne-kapital¹ 

Handelsportefølje 17.942 17.942  2.206 2.295   

Omløpsportefølje 9.175 9.175 
 

-43 
 

Pengemarkedsfond 59.313 59.313 
   

Anleggsaksjer 67.474 67.474 133 
  

Tilknyttede selskap 540 540 
   

            

¹ "Herav" sikter til urealiserte gevinster/tap 
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6 Renterisiko 
 

Renterisiko oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i 
tilknytning til aktiviteter i norske og internasjonale penge- og kapitalmarkeder. 
Renterisiko er et resultat av at bankens aktiva- og passivaside ikke har sammenfallende 
rentebinding.   
 
Bankens styre har fastsatt maksimumsrammer for bankens renterisiko på plassering i 
obligasjoner. Det er rammer for trading-aktiviteter og den sentrale renteposisjonering. 
Det foretas en jevnlig kontroll av at virksomheten holdes innenfor disse rammer. Den 
samlede rammen for renteeksponering gir utrykk for hva banken maksimalt kan tape 
(urealisert) ved en ugunstig, generell renteendring på 1 %. RørosBankens maksimale 
ramme for renterisiko på obligasjoner er fastsatt til 3 mill. kroner. 
 
 

Renterisiko  
Renterisiko  
i tusen kroner¹ 

  
Eiendeler   

  
Utlån til kunder med flytende rente -3.296 

  
Utlån til kunder med rentebinding -6.262 

  
Rentebærende verdipapirer -1.200 

  
Øvrige rentebærende eiendeler -76 

  
Gjeld   

  
Innskudd med rentebinding 4.426 

  
Andre innskudd 40 

  
Verdipapirgjeld 966 

  
Øvrig rentebærende gjeld 0 

  
Utenom balansen   

  
Renterisiko i derivater 0 

  
Sum renterisiko -5.402 

  

    
¹ Renterisiko er beregnet som et anslag på verdiendring ved ett prosentpoengs økning i renten. 
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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 
framoverskuende, 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 førstelinje-forsvar 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.  
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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 
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 minst én gang per år. 
 
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. 
 
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. Kredittrisikoen styres løpende i henhold til 
bankens kredittpolicy, kredittfullmakter, rutiner for kredittgivning og ulike rapporterings- 
og oppfølgingskrav. Kredittrisikoen søkes minimalisert gjennom kritisk kredittvurdering 
av kundenes betjeningsevne, økonomi og sikkerhet og gjennom tett oppfølging av utsatte 
engasjement. 
 
Risikoklassifisering er en integrert del av bankens kredittvurdering. Klassifisering skjer 
løpende for nye lånesaker og for alle store engasjement årlig. Totalt er fordelingen 
mellom de forskjellige risikoklasser forholdsvis stabil. En mer detaljert beskrivelse av 
risikoklassifiseringssystemet er gjengitt i notene i regnskapet. 
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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 fastsetter rammer for handel med omløps-, handels- og anleggsaksjer. 
Aktivitet og kursutvikling rapporteres månedlig. 
 
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. 
Det gjennomføres årlige risikovurderinger av ulike områder. Disse danner grunnlaget for 
kontrollhandlinger som følges opp gjennom bankens system for internkontroll.  
Administrasjonen og styret arbeider kontinuerlig med forbedringer av den interne 
kontrollen gjennom oppdateringer av retningslinjer, policyer og rutinebeskrivelser. 
 
 
Konsentrasjonsrisiko 
Konsentrasjonsrisikodefineres som risiko for tap som følge av konsentrasjon om: 

 Enkeltkunder 

 Enkelte bransjer 

 Geografiske områder 
I beregningen av konsentrasjonsrisiko i ICAAP pr 31.03.12 er det benyttet en anbefalt 
matematisk modell som tar utgangspunkt i de 1000 største engasjementene i banken.  
Dette gir et samlet kapitalbehov på 23,6 mill. kroner.  Dette bør være godt dekkende for 
å ivareta en mulig konsentrasjonsrisiko og det skal bemerkes at banken har en godt 
diversifisert låneportefølje, både geografisk og i forhold til bransjer etc.  En relativt stor 
andel boliglån og geografisk spredning på disse bidrar til god risikospredning. Mange av 
bankens største bedriftsengasjementer er også i realiteten lån til selskaper som investerer i 
boligeiendommer i sentrale deler av landet. Andelen av lån til ”store engasjementer” 
(større enn 10 % av ansvarlig kapital) ligger nå på 292 mill kroner (74,8 % av ansvarlig 
kapital).  
 
Eiendomsprisrisiko 
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 (ofte er eiendomsmassen skilt ut i egne 
datterselskaper). RørosBankens eiendomsprisrisiko anses som minimal. Eiendomspris 
risiko knyttet til utlån til eiendomssektoren eller eiendeler som sikkerhet dekkes under 
kredittrisiko og konsentrasjonsrisiko. 
 
 
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, derfor er ICAAP 
et viktig verktøy også i likviditetsstyringen.  Banken har økt sin innskuddsdekning 
betydelig de siste årene, mye på grunn av overflytting av boliglån til Terra Boligkreditt. 
Det legges vekt på å ha en god og jevn forfallsstruktur på markedsinnlån.  Banken til 
passer seg nå nye krav i forbindelse med Basel III. Styret har fastsatt rammer og mål for 
likviditetsstyringen, dette rapporteres månedlig. 
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Forretningsrisiko 
Forretningsrisiko defineres som risikoen for uventede inntekstsvingninger 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. Det er tatt hensyn til denne type risiko i ICAAP beregningen pr 
31.03.12 og beregnet et kapitalbehov på ca. 35,6 mill. kroner knyttet til mulige 
omstillingstiltak. 
 
 
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. Banken har høy fokus på kundeservice, faglig kompetanse og etterlevelse 
av vedtatte etiske normer. Bankens score i KTI-undersøkelser har vært på et høyt nivå i 
flere år.  
 
 
Strategisk risiko 
Dette er risiko for uventede tap eller sviktende inntjening i forhold til prognoser knyttet 
til vekstambisjoner, inntreden i nye markeder eller oppkjøp.  Banken tilstreber å kartlegge 
denne type risiko grundig bl.a. gjennom årlig oppdatering og gjennomgang av bankens 
strategiske plattform.   
 
 
 
 

7.3 Bankens godtgjørelsesordning 

 
Banken har ingen variable godtgjørelser som bonuser og lignende. 
 
Sum lønnsutgifter for alle ansatte utgjorde i 2012 kr 28.674.000,-. Lønn/honorar for 
ledende ansatte var kr 4.921.000,- og for styret/kontrollkomite/forstanderskap  
kr 578.000,-. Tallene fremkommer i note 9 i regnskapet. 
 
 
 
 
Røros,  
 
 
Arild Hagen 
Adm. banksjef 
 
 
 
 
 
 


