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• ICAAP
• ILAAP
• Compliance-funksjonen
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ICAAP
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Pilar 2: ICAAP & SREP
• Finanstilsynets rundskriv nr 12/2016
– Prinsippene for ICAAP – som beskrevet i rundskrivene 21/2006 og 28/2007 – videreføres i all hovedsak.
– Regelmessig vurdering av:
• sammensetningen og nivået på de risikoer som foretaket er eller kan bli utsatt for
• kvaliteten på styring og kontroll med de ulike risikoene
• om nivået på, sammensetningen og fordelingen av kapitalen er tilpasset risikonivået
– ICAAP-dokumentasjonen skal omfatte: a) vurdering av risikonivå og kapitalbehov, b) oppsummering av
finansiell situasjon og forventet utvikling (inkl strategisk og markedsmessig posisjon), c) kapitalplan (inkl
strategi for å opprettholde soliditet, utbyttestrategi og mål for kapitalnivå på kort og lang sikt)
– Obligatorisk skjema for spesifikasjon av kapitalbehov under pilar 1 og pilar 2
– Noen risikoer tillegges økt betydning:
• likviditets- og finansieringsrisiko, forsikringsrisiko, pensjonsforpliktelsesrisiko, systemrisiko, risiko for
overdreven gjeldsoppbygging
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Pilar 2 – kapitalkrav
Pålegges hvis stresstest
viser at hele bevaringsbufferen tæres vekk. Skal
dekkes med ren
kjernekapital

? pst.
2,5 pst.
5 pst.

Krav for iboende risikoer,
risikoer som ikke er dekket
av pilar 1-minstekravet

1,5 pst.
? pst.

Skal ikke rokke ved
regelverket for automatiske
restriksjoner ved brudd på
kapitalkravene i pilar I

8 pst.

EBA legger opp til at kravet
kan dekkes med 56 pst.
ren kjernekapital
Kilde: Finanstilsynet
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«… god margin
til det samlede
kapitalkravet …»

EBA om «kapitalkravshierarkiet»

Kilde:
EBA: 2016 EU-wide
stress test results
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Pilar 2: ICAAP & SREP
• Finanstilsynets vurderinger av bankens risiko
og kapitalbehov

• Styret meddeles et samlet kapitalkrav
• Dialog: banken vil få en frist til å kommentere
Finanstilsynets vurderinger
• Forvaltningsvedtak: bindende pilar 2-krav
• Automatiske restriksjoner kun ved brudd på
minimums- og bufferkravet i pilar 1
• Manglende oppfyllelse av samlet krav:
– Styret: forklare og legge frem plan
– Finanstilsynet kan vedta restriksjoner

• Knapp margin: kan gi varsel om tiltak
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Pilar 2: ICAAP og SREP
- metodikker omtalt i rundskrivet
• Kredittrisiko:
– Konsentrasjon mot enkeltkunder
– Konsentrasjon mot enkeltnæringer
– Avvikende høy utlånsvekst
– Avvikende negativ porteføljekvalitet i
bedriftsmarkedet for standardbanker
– Ubenyttet kredittramme med 0%
konverteringsfaktor

• Markedsrisiko:
– Handelsportefølje (skalering til full
rammebruk)
– Bankporteføljen:
•
•
•
•

Generell renterisiko
Spreadrisiko
Aksjekursrisiko
Eiendomsprisrisiko

– Valutarisiko
– Porteføljenes konsentrasjon og risiko
– Vurdering av styring og kontroll
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Pilar 2: ICAAP & SREP
• VIKTIG Å UNDERSTREKE AT
ICAAP FORTSATT ER OG SKAL
VÆRE DEN ENKELTE BANKS
EGEN, INTERNE PROSESS !!

• Banken er selv den nærmeste til å
ha et godt grunnlag for innsikt i egen
risiko og eget kapitalbehov!
• Banken må derfor selv beregne og
vurdere sitt kapitalbehov basert på
hva banken selv mener er riktig!
• Samtidig:
– Viktig og nyttig å ha innsikt i
Finanstilsynets beregninger og
konklusjoner, samt premissene for disse!
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ICAAP: Risikouniverset
• Kredittrisiko

•
•
•
•
•
•
•

• Konsentrasjonsrisiko - kreditt
–
–
–
–

Store kunder / grupper
Geografisk
Bransjer
Produkter

• Markedsrisiko
–
–
–
–
–

Aksjer
Valuta
Renter
Kredittspread
Eiendomspris

• Operasjonell risiko
• Likviditets- og finansieringsrisiko
• Risiko ved pantsettelse eller overføring av aktiva

•
•
•
•
•

Compliancerisiko
Eierrisiko
Forsikringsrisiko
Pensjonsforpliktelsesrisiko
Strategisk risiko
Forretningsmessig risiko
Risiko for uforsvarlig gjeldsgrad (for lav
Leverage Ratio)
Modellrisiko
Verdipapiriseringsrisiko
Systemrisiko
Regulatorisk risiko
Omdømmerisiko

Krever all risiko kapital? – Er kapital alltid løsningen for alle typer risiko ?
10
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Ny standardmetode
kredittrisiko

Ny metode
operasjonell
risiko

Styrking av IRBrammeverket

Verdipapirisering

Regulatorisk risiko: «Basel 4»
• BCBS / FSB poengterer at det
ikke finnes noe «Basel 4»

• … men det arbeides tross alt
med omfattende reformer på
mange fronter
• Disse vil påvirke fremtidige
kapitalkrav
• BCBS tar sikte på å fullføre
arbeidet med standard-metode
kredittrisiko og gulvkrav innen
utløpet av 2016

Ny metode CVArisiko
Kalibrering av
NSFR og
Leverage Ratio

Ny standard (pilar 2)
renterisiko i bankporteføljen
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Mulig nytt,
permanent
gulvkrav

Ny metode
motpartsrisiko

Ny metode
markedsrisiko

Nye pilar 3-krav

Mulig kapital-krav
for «step in»risiko

Regulatorisk risiko: «Basel 4»
Endring

Mulige konsekvenser

Kredittrisiko: ny standardmetode Lavrisiko (godt sikrede boliglån og SMB) kan få lavere kapitalkrav, men
dog motsatt effekt av at KF på 0% forsvinner. Høyrisiko kan få økt krav.
Kredittrisiko: endringer IRB

Sannsynligvis økt krav, bl.a. pga strengere kriterier, gulv for parametere
og fjerning av IRB-adgang for visse eksponeringsklasser.

Mulig nytt, permanent gulvkrav

Gulvet er ikke kalibrert enda + Effekter av overgang fra «Basel 1-gulv»
til «Basel 4-gulv»

Motpartsrisiko

Alfa-faktor øker kravet med 40%, men den økte anerkjennelse av
risikoreduksjonsteknikker trekker i motsatt retning. Nettoeffekt ukjent.

Markedsrisiko

BCBS-studie indikerer 40% økt krav i gjennomsnitt

CVA-risiko

Ukjent – p.t. ikke beregnet / vurdert

Operasjonell risiko

Antatt: små banker lavere krav / store banker økt krav

Renterisiko i bankporteføljen

Pilar 2-mekanisme, men pilar 2-behovet kan øke

«Step-in» risiko

Potensielt kapitalkrav som ikke eksisterer idag
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Eierrisiko
• Hvordan skiller eierrisiko seg ut fra annen aksjerisiko ?
–
–
–
–

Størrelsen på eierandelen
Eierskapets strategiske betydning
Juridiske og moralske (?) forpliktelser til å «fylle på penger» ?
Viljen til å delta i emisjoner, etc ?

• «Smitterisiko»:
– Effekter på omdømme og tillit ?
– Effekter på likviditets- og finansieringsrisiko ?

• Kapitalbehovet – ikke alltid bare lik verdifallsrisikoen:
– Kapital til kjente og / eller vurderte emisjonsbehov
– Fradrag i ansvarlig kapital

• Husk: konsekvenser av fradrag i ansvarlig kapital på faktisk kapitalbehov
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Pensjonsforpliktelsesrisiko
• Kun relevant for ytelsesbaserte ordninger
• Vesentlighet ?
• Enkle metoder: basere seg på sensitivitetsberegningene og enkle forutsetninger ifht
dette
• Egen pensjonskasse = Stresstest 1 for pensjonskassen ?
• Avanserte metoder: aktuarberegninger / «Solvens 2»
• Finanstilsynet har varslet at de vil komme tilbake til en metodikk for dette

www.finansnorge.no

Børsnedgang

Oljeprisfall

Redusert aktivitet i næringslivet

Boligprisfall
Redusert verdi
av (ledig)
sikkerhetsmasse

Økt arbeidsledighet
Generell
spreadutgang

Økte tap OG lavere inntjening i bankene

Systemrisiko – ett eksempel
Redusert tilgang
på funding
Likviditetsutfordringer
Redusert tillit i
markedet
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Redusert
soliditet

Spesifikk
spreadutgang

Systemrisiko: smitte mellom banker
• Sammenkobling mellom banker gir
opphav til systemrisiko

• Regelverk kan begrense
«smitterisikoen»:
– Fradrag i ansvarlig kapital for
investeringer i andre finansinstitusjoner
– Grenser for store engasjementer

• Direkte eksponeringer:
– Lån og fordringer på hverandre
– Investeringer i instrumenter
– Betalingsoppgjør

• Regelverk kan skape «smitterisiko»:
– LCR-krav – særlig ved krav pr valuta

• Indirekte eksponeringer:
– Deltagelse i samme markeder
– Signaleffekter

Kilde:
Øyvind Andreas Lind:
Norges Bank – Staff memo nr 13/2016 «Smitte mellom banker
– Systemrisiko som følge av bankenes sammenkobling»
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Systemrisiko kan være så mye mer …
Oftest nevnt

Mest utfordrende for
foretaket

Økonomisk nedgang (73%)

UK politisk risiko (53%)

UK politisk risiko (72%)

Økonomisk nedgang (38%)

Cyber-angrep (48%)

Cyber-angrep (38%)

Sammenbrudd i
finansmarkedene (37%)

Sammenbrudd i
finansmarkedene (28%)

Risiko forbundet med
lavrente-regimet (34%)

Risiko ved regulering/skatt
(23%)

Geopolitisk risiko (32%)

Risiko forbundet med
lavrente-regimet (15%)

Risiko ved regulering/skatt
(28%)

Operasjonell risiko (13%)
Statsrisiko (13%)

Kilde: Bank of England – Systemic Risk Survey, Survey results 2016 H1
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Stresstesting og
kapitalplanleggingsbufferen
• Det forventes brukt ulike former for
stresstester i ICAAP-sammenheng:
– Sensitivitetsanalyser (egentlig det man
gjør når man ser på effekter pr risiko)
– Scenarioanalyser (grunnlag for å vurdere
behovet for interne kapitalbuffere)
– Omvendte stresstester (godt verktøy for
å rimelighetsvurdere samlet kapitalmål)

Langtidsbudsjett
Rentejusteringer
Spreadutgang funding
Børsfall
Tap på obligasjoner
Utlånstap
Kostnadskutt
Stresset resultat
Ren kjernekapital - langtidsbudsjett
Utbyttejusteringer
Resultatendringer - akkumulert
Stresset kjernekapital

2016
200

2017
240

200

30

2018
300
20
-20
-100
-100
-275
20
-155

1 500

1 620
105
-210
1 515

1 750
248
-665
1 333

1 900
40
-695
1 245

11 500
-1 500
-540
9 460

12 500
-1 500
-640
10 360

15,2 %
14,1 %
-1,1 %

15,2 %
12,0 %
-3,2 %

-10
-100
-50
-50

1 500

Beregningsgrunnlag
Endring risikovektet utlån
Andre endringer
Stresset beregningsgrunnlag

10 000
10 000

10 500
-500
-155
9 845

Ren kjernekapitaldekning - langtidsbudsjett
Stresset ren kjernekapitaldekning
Endring

15,0 %
15,0 %
0,0 %

15,4 %
15,4 %
0,0 %
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2019
350
40
-30

-100
60
320

ICAAP lever ikke sitt eget liv …
Strategiprosess
Risikotoleranse

Budsjettprosess

ICAAP

Internkontrollgjennomgang
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Risikorapportering

Stresstesting

Risikotoleranse – mulig rammeverk

Risikotoleranse-utsagn
(«statement»)

Rammer og måltall

Beslutninger

Organisering og
ansvarsforhold

Måling og rapportering
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Risikotoleranse og risikorammer
- fastsettelse av nivå
• Risikoevne:
– Kapital og likviditet
– Kapasitet
– Kompetanse

Risikoevne

• Risikoappetitt:
– «Viljebasert»
– Skjønn og «magefølelse»

Risikoappetitt
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Risikotoleranse-utsagn
- fiktive eksempler
Meget lav

Lav

Resultatvolatilitet

Middels

X

Soliditet

X

Kredittrating

X

Omdømme

X

Compliance

X
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Høy

Meget
høy

Risikotoleranse-utsagn
- fiktive eksempler

Område

Ramme

Kapitaldekning

X%-poeng over regulatorisk krav

LCR

XXX %

Største engasjement

X% av ansv kapital / Max X mill

Andel BM-kunder

Max X%

Aksjerisiko

Max X mill

Renterisiko

Max X mill ved Y %-poengs renteendring

Operasjonelle tap

Max N uønskede hendelser / Max X,- kr

etc

etc
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Risikotoleranse

Forretningsstrategi

Risikotoleranse

Kapitaliseringsstrategi

Risikostrategi
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Risikotoleranse

… oppnå med dette
avkastningskravet …
Forretningsstrategi

Risikotoleranse
ICAAP

Kan vi med dette
soliditetsmålet …
Kapitaliseringsstrategi

?
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… med disse
risikorammene ?
Risikostrategi

Risikotoleranse – praktisk anvendelse
Norges Bank
Banker
Utlån bolig
Utlån massemarked
Utlån foretak
Obligasjoner
Aksjer
Annet
Sum

•
•
•
•

100
500
5 000
2 000
3 000
2 000
200
300
13 100

1 000
Banker
7 000
Innskudd
4 000 Obligasjoner
-28 Annen gjeld
1 128
Egenkapital

13 100

Sum

Massemarked økes til 60%
Boliglånsandel reduseres til 40%
Økt snitt løpetid funding fra 3 til 5 år
Ingen rammer for aksjer

• BM-andel reduseres til 20%
• Boliglånsandel økes til 60%

Norges Bank
Banker
Utlån bolig
Utlån massemarked
Utlån foretak
Obligasjoner
Aksjer
Annet
RWA
Kapitaldekning
Resultat
Resultat
Økt andel massemarked
Redusert PM-andel
Økt løpetid funding
Nedsalg aksjer
Nytt resultat
Nytt kapitalkrav
Ny ek-avkastning

Resultat
Økt andel boliglån
Redusert BM-andel
Økt løpetid funding
Nedsalg aksjer
Nytt resultat
Nytt kapitalkrav
Ny ek-avkastning
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100
500
5 000
2 000
3 000
2 000
200
300
13 100

0%
20 %
35 %
75 %
100 %
10 %
100 %
100 %

11 %

100
1 750
1 500
3 000
200
200
300
7 050
16,00 %
124
124
30
30
-12
-20
152
1 104
13,78 %

124
-15
-15

94
1 144
8,22 %

ICAAP:
«Beste praksis» / «Beste prosess»

Risikotoleranse
Strategi

Internkontroll

ICAAP
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ICAAP:
«Beste praksis» / «Beste prosess»

Operasjonelle
risikovurderinger

Kontrollevaluering

Testing av
kontroller

Strategiplan

ICAAP
Risikovurderinger
Kapitalplan

Internkontrollrapportering

Internkontrollrapportering
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Budsjett

Risikotoleranse,
risikopolicy og
risikorammer

ILAAP
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ILAAP
• ILAAP = Internal Liquidity Adequacy Assessment Process
• Dvs tilsvarende som ICAAP, men for LIKVIDITET i stedet for SOLIDITET
• Finanstilsynets rundskriv nr 9/2016: ILAAP kan gjennomføres som en del av
ICAAP
– Denne formuleringen er dog ikke gjentatt i rundskriv 12/2016
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ILAAP - innhold
• Beskrivelse av risikotolerans, strategier, policy og rammer
• Beskrive likviditetsbehov på kort og lang sikt (kortsiktige prognoser og langtidsbudsjetter)
• Beskrive daglig likviditetsbalansering
• Beskrive resultater av stresstester (og forutsetninger for stressene)
• Vise størrelse, sammensetning og kvalitet på likviditetsbuffer
• Vise utvikling i kvantitative måleparametre (LCR, NSFR, Likviditetsindikator 1, Refinansieringsevne under
stress, Snitt løpetid funding, etc)
• Beskrive refinansieringsrisiko (forfallsprofil, pantsatte /ikke pantsatte aktiva, låneadgang Norges Bank,
konsentrasjon på finansieringskilder, markedstilgang, anseelse i markedet, fremtidig finansieringsbehov,
finansieringsplaner)
• Beskrivelse av styrings- og kontrollsystemer (ansvarsforhold, organisering, prognostisering, stresstesting,
risikomåling, rapportering, internprising likviditet, beredskapsplaner)
• VURDERINGER OG KONKLUSJONER !!
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Finansieringsbehov

Utlånsvekst - brutto
Innskuddsvekst - brutto
Netto fundingbehov
Funding forfall
Brutto fundingbehov
Forutsatt innskuddsvekst
Potensielt brutto fundingbehov

2016
500
200
300
100
400
200
600
www.finansnorge.no

2017
600
250
350
350
250
600

2018
700
275
425
500
925
275
1 200

2019
800
325
475
200
675
325
1 000

2020
900
350
550
500
1 050
350
1 400

ILAAP – risikoer som ikke dekkes av en høy LCR ….
• «Klipperisikoer» («cliff risks»): Stor likviditetsutgang (for eksempel
fundingforfall) rett etter utløpet av 30-dagersperioden
• Mismatch av kontantstrømmer innenfor 30-dagers perioden, men ikke for
perioden totalt

• Langsiktige fundingbehov
• Intradag likviditetsrisiko
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Compliance-funksjonen
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Regelverkskravene
§ 13-5.Forsvarlig virksomhet. God forretningsskikk
(2) Et finansforetak skal ha uavhengige kontrollfunksjoner med ansvar for
internrevisjon, risikostyring og etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av
lov eller forskrift. …

www.finansnorge.no

Regelverkskravene
Foreslått bestemmelse i CRD IV / CRR-forskriften:
§ 26 Kontroll av etterlevelse (compliance)
Foretaket skal ha retningslinjer og prosedyrer for å avdekke risiko for at foretaket ikke oppfyller sine
forpliktelser etter lov og forskrift. Foretaket skal iverksette forebyggende tiltak og prosedyrer for å begrense
slik risiko.
Foretaket skal ha en uavhengig kontrollfunksjon med tilstrekkelig kompetanse og ressurser, som skal:
(a) kontrollere at foretaket oppfyller sine forpliktelser etter første ledd,
(b) regelmessig vurdere om de nevnte retningslinjer, prosedyrer og tiltak er
tilstrekkelig effektive,
(c) vurdere eventuelle tiltak som iverksettes for å avhjelpe manglende etterlevelse av regelverket.

Kontrollfunksjonen skal ha en leder som skal rapportere til daglig leder. Leder av kontrollfunksjonen skal
ikke kunne avsettes uten samtykke fra styret.
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Hva er compliance-funksjonen?
• Ansvarsområder:
– Vurdere om rutiner, prosedyrer, systemer, etc gir tilfredstillende
sikkerhet for regelverksetterlevelse
– Kontrollere og teste faktisk regelverksetterlevelse
– Gir råd om forbedringer
– Overvåke regelverksutviklingen og gi råd om behov for tiltak

• Funksjonen må være uavhengig

• Funksjonen må ha tilstrekkelige ressurser og
tilstrekkelig kompetanse
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Compliance-funksjonen: Viktige rammebetingelser
• Klart mandat – i form av styrevedtatt policy / retningslinje som klargjør blant
annet:
– Organisatorisk plassering
– Status i organisasjonen
– Mål, ansvarsområde og oppgaver
• Bare eksternt regelverk? Ellers også internt regelverk?
– Forholdet til andre nøkkelfunksjoner (internrevisjon, risikostyring)
– Rapporteringskravene (styret / risikoutvalg / revisjonsutvalg / ledelsen)

• En klar risikotoleranse for compliancerisikoen som representerer en
evalueringsstandard for hva som er «godt nok»
• En årsplan eller et årshjul for compliance-arbeidet
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Compliancerisiko og risikotoleranse
• «Vi trenger vel strengt tatt ikke å konsolidere disse ulike engasjementene i
forhold til rammene for store engasjementer …»
Fiktivt eksempel:
risikotoleranse

«Hvor nært
kanten av
bordet tør du å
kjøre?»

«Compliancerisiko: Banken har meget lav
toleranse for compliancerisiko. Dersom
det er tvil om hvordan et regelverk er å
forstå, skal det alltid praktiseres en
konservativ tolkning. Banken skal ikke
utsettes for omdømmerisiko som følge av
regelverksetterlevelse. Banken skal ikke
bare vurdere hvorvidt en handling juridisk
sett er lovlig, men også om bankens
handlinger er i samsvar med god etikk og
moralske normer.»
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Compliance: årsplan
• For å sikre et systematisk compliance-arbeid innenfor tilgjengelige ressurser
og i tråd med det aktuelle mandatet, så bør det utarbeides og vedtas en
årsplan eller et årshjul.
• Årsplanen / årshjulet må vise hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres og når:
– Vurdering og testing av prosesser / regelverksetterlevelse
– Opplæring
– Rapportering

• Regelverksutvikling: løpende overvåking !

• Årsplanen bør være risikobasert !!
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Compliance: Risikovurderinger
• Compliance-funksjonen har normalt begrenset med ressurser i forhold til den totale mengden
av relevant regelverk
• Compliance-funksjonen må derfor prioritere sin innsats, og prioriteringene må bygge på
risikovurderinger
• Risikovurderingene bør systematiseres etter lov/forskrift
• Risikovurderingene bør bestå av vurderinger mht.:
– Sannsynlighetene for regelverksbrudd:
• Regelverkets kompleksitet
• Organisasjonens kompetanse
• Organisasjonens compliancekultur
• Kjente og mulige svakheter i ruitner og systemer
• etc
– Konsekvenser av regelverksbrudd:
• Straff
• Konsesjonstap
• Økonomiske konsekvenser
• Omdømmemessige konsekvenser
• etc
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Compliance: Database
• Compliance-arbeidet må dokumenteres i en database som viser gjennomført arbeid /
gjennomførte vurderinger / gjennomførte tester – og resultatene av dette arbeidet !
• Eksempler:
– Gjennomførte vurderinger:
• Tidspunkt for vurderingene
• Hvilke(t) område(r) / rutine(r) / prosess(er) er vurdert
• Hva er det konkludert med – inkl evt identifiserte svakheter
• Forslag til evt forbedringer
• Status på forbedringsarbeidet
– Gjennomførte etterlevelsestester:
• Tidspunkt for testingen
• Hvilke(t) område(r) / regelverk er testet
• Hva er det konkludert med – inkl evt identifiserte avvik og svakheter
• Forslag til evt forbedringer
• Status på forbedringsarbeidet
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Compliance: Rapportering
• Regelmessig rapportering til styret, relevante styreutvalg og ledelsen
• Ad hoc-rapportering ved vesentlige brudd og avvik
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Organisatoriske utfordringer
• «Foretaket skal ha en uavhengig kontrollfunksjon med tilstrekkelig
kompetanse og ressurser …»
• Uavhengighet:
– Formelt: organisatorisk plassering & rapporteringslinje (lovkrav)
– Reelt: kompetanse og ressurser

Compliance-funksjonen:
Etterlever risikostyringsfunksjonen alt relevant
regelverk?

Risikostyringsfunksjonen:
Har Compliance god nok
kontroll med compliancerisikoen?
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Organisatoriske utfordringer
• Kan compliance-funksjonen ihht (det foreslåtte) regelverket kombineres med
andre funksjoner / ansvarsområder?
– I mindre banker: ja – med risikostyringsfunksjonen
• Fra GL44 (EBA): «However, in less complex or smaller institutions, the tasks of the Risk Control
and Compliance function may be combined.”

• Finanstilsynet - Tematilsyn om virksomhetsstyring i mindre banker –
samlerapport, 15.06.2015:
«I mindre banker vil det ofte være aktuelt at risikokontrollfunksjonen også fyller andre oppgaver eller har
ansvar for andre deler av bankens operative virksomhet. I flere banker ivaretok også
risikokontrollfunksjonen bankens compliancefunksjon. Internasjonale retningslinjer om
virksomhetsstyring åpner for at risikokontrollfunksjonen i mindre banker også kan ivareta andre
oppgaver så lenge disse ikke er i konflikt med risikokontroll-funksjonens uavhengighet og at en unngår
interessekonflikter.»
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