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«Basel 4»: Ferskvare ….

Basel-komitèen møttes i Luleå 14. og 15. juni
Men de klarte ikke å bli enige ...

Komitèen møttes igjen 5. og 6. oktober …
Men de klarte ikke å bli enige ...
GHOS-møte 7.12. og BCBS-møte 12.-13.12. ….
www.finansnorge.no

Kapitaldekning: Basel 3 og Basel 4
Kapitaldekning =
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Kapitaldekning: Beregningsgrunnlaget idag
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Fradragsposter
Overgangsordninger

Kapitaldekning: Beregningsgrunnlaget i fremtiden
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Fradragsposter
Overgangsordninger

«Basel 4»: sentrale gjenstående elementer
• Ny standardmetode for kredittrisiko

• Nytt gulvkrav for IRB-bankene
• Begrensninger på bruken av IRB-modellene:
– Det foreslås å fjerne adgangen til å anvende IRB-metoden for følgende typer eksponeringer:
• Banker og andre finansinstitusjoner (inkl forsikringsselskaper)
• Store foretak
• Egenkapitalposisjoner
• Spesialforetak der bankene anvender egne estimater for modellparametere
– I tillegg foreslås det å a) introdusere gulv i internmodell-metoden for motpartsrisiko i form av % av aktuell
standardisert metode og b) ikke gjennomføre forslaget til ny internmodell-metode for CVA-risiko.
– Input-gulv for PD, LGD og EAD/KF

• Ny metode for operasjonell risiko
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CVA-risiko
• BCBS gjennomførte en høring om endring av rammeverket for kapitalkrav for CVA-risiko i 2015 for å:
– Fange all CVA-risiko og sikre bedre anerkjennelse av sikringer av CVA-risiko
– Bedre sammenheng med regnskapspraksis for CVA
– Bedre sammenheng med ny standard for markedsrisiko
• Ulike metoder som vil være tilgjengelige:
– FRTB-CVA (strenge krav for å få tillatelse til bruk – inkl egen CVA-desk og evne til å modellere
eksponeringen):
• SA-CVA
• (IMA-CVA)
– Basic CVA
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Basel-komiteen med høring om forenklet
markedsrisikometode
• Basel-komitèen vurderer to alternativer:
– en forenklet standardmetode bygget på standardmetoden i FRTB
– en rekalibrert versjon av eksisterende standardmetode
• Den forenklede metoden fra Basel-komitèen omfatter forenklinger av standardmetoden i FRTB på flere områder:
– Det stilles ikke kapitalkrav for vega- og kurvaturrisiko
– Forenklinger av beregningen av basisrisikokapitalkravet
– Mindre granulære risikofaktorer
– Mindre granulære korrelasjonsberegninger
• Flere forutsetninger for å kunne anvende forenklet metode; herunder størrelseskriterier og krav om
myndighetsgodkjennelse
• Den forenklede standardmetoden vil omfatte et kapitalkrav bestående av:
– Den reduserte risikosensitive metoden (R-SbM) – som presentert i høringen
– Kapitalkravet for misligholdsrisiko (som i FRTB)
– Kapitalkravet for residualrisiko (som i FRTB)
• R-SbM vil bestå av kapitalkrav for risikofaktorene generell renterisiko, inkl inflasjonsrisiko, kredittspreadrisiko,
kredittspreadrisiko i verdipapiriseringstransaksjoner, egenkapitalrisiko, råvarerisiko og valutarisiko.
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Basel-guideline for «step in»-risiko
• Fastsatt 25.10.17

• Step in-risiko refererer til risikoen for at en bank gir økonomisk støtte til et foretak som
er i en vanskelig finansiell situasjon utover, eller i fravær av, juridiske forpliktelser til å
yte slik støtte.
• Retningslinjene tar sikte på å redusere step in-risiko gjennom en tilsynsprosess
bygget på rapportering.
• Bankene skal vurdere sin risiko på området basert på et bredt spekter av indikatorer
og en selvdefinert, men transparent policy.
• Retningslinjene omfatter ingen pilar 1-krav, men tilsynsmyndigheter kan gi pålegg om
tiltak (pilar 2).

• Retningslinjene forventes å bli implementert innen 2020.
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Sentrale elementer i CRD V / CRR II
• Uvektet kapitalandel (Leverage ratio): fullharmonisert minimumskrav på 3%

• Krav til stabil finansiering (NSFR): minimumskrav på 100% - visse endringer i beregningsformelen
• Innføring av ny Basel-standard for motpartsrisiko (SA-CCR), inkl forenklingsadgang
• Innføring av ny Basel-standard for markedsrisiko (FRTB), inkl forenklingsadgang
• Tilpasning til Basel-standarder for egenkapitalinvesteringer i verdipapirfond og eksponeringer på sentrale motparter

• TLAC for europeiske G-SIB
• SMB-rabatten: videreføring og utvidelse
• Infrastrukturinvesteringer: 25% kapitalkravsrabatt
• Renterisiko i bankporteføljen
• Klargjøring av prinsipper for Pilar 2 og MDA
• Pilar 3: lettelser i kravene for små institusjoner
• IFRS9: overgangsordning for implementeringseffekter
• Store engasjementer - endringer i maksimalgrenser: grensen regnes kun av kjernekapital
• Godtgjørelser: forenklinger for mindre banker
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Standardmetode for motpartsrisiko (SA-CCR)
• Den nye Basel-standarden for motpartsrisiko (SA-CCR) innføres, til erstatning for
dagens Opprinnelig engasjementsmetode (OEM) og Markedsverdimetode (CEM)
• Eksponering = 1,4 * (Reinvesteringskostnad + Potensiell Fremtidig Eksponering)
• Sikkerhetsstillelse / risikoreduksjonsteknikker anerkjennes i større grad enn før
• Banker med begrenset eksponering kan anvende ny OEM eller forenklet
standardmetode:
– Ny OEM: derivatposisjoner under 5% av sum eiendeler og under 20 mill Euro
– Forenklet standardmetode: derivatposisjoner under 10% av sum eiendeler og under 150 mill Euro
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Markedsrisiko
• Basel-revideringen av standarden for markedsrisiko (FRTB) innføres

• Skillet mellom handelsportefølje og bankportefølje bygger på en presumpsjon om at visse
posisjoner er handelsportefølje
• Ny standardmetode:
– Bygger på kapitalkrav for deltarisiko, vegarisiko og kurvaturrisiko, samt residualrisiko og misligholdsrisiko
– Risikofaktorer: generell renterisiko, kredittspreadrisiko, kredittspreadrisiko i verdipapiriseringer, egenkapitalrisiko, råvarerisiko,
valutarisiko

• Ny internmetode:
– Godkjennelse av internmodell pr tradingdesk
– Endring fra VaR til ES (Expected Shortfall)
– Kapitalkrav = ES + Stresstest

• Banker med små porteføljer kan i stedet anvende kredittrisiko-metoden:
– Handelsporteføljen er mindre enn 5% av sum eiendeler og mindre enn Euro 50 mill

• Andre banker med begrenset eksponering kan anvende en forenklet standardmetode:
– Handelsporteføljen er mindre enn 10% av sum eiendeler og mindre enn Euro 300 mill

• De første tre årene: Kapitalkrav = 65% av beregnet kapitalkrav etter nye metoder
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Eksponeringer på sentrale motparter
• Oppdatering av EU-regelverket ihht siste Basel-metode
• Herunder:
– 2% risikovekt for eksponeringer på kvalifiserte sentrale motparter
– Engasjementsbeløp mot en CCP kan settes til 0 for den delen som gjelder clearing på vegne av
klienter der man ikke er forpliktet å erstatte eventuelle tap klienten måtte få
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SMB-rabatten
• SMB-rabatten på 23,81% videreføres for eksponeringer inntil EUR 1,5 mill
• Ny SMB-rabatt på 15% for engasjementer utover 1,5 mill
• Samlet rabatt for et engasjement større enn EUR 1,5 mill:
(23,81% * 1,5 mill) + (15% * (Engasjement – 1,5 mill) )
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Infrastruktureksponeringer
• 25% kapitalkravsrabatt på infrastruktureksponeringer
• ”…exposures to entities that operate or finance physical structures or facilities,
systems and networks that provide or support essential public services”
• Strenge krav til gjeldsbetjeningsevnen
• Meget lav risiko mht legale forhold, kontraktsmessige forhold, operasjonell
drift, prosjektrisiko, tekniske og konstruksjonsmessige forhold, etc
• Med videre ….
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Kommisjonens utkast til endringer i CRD om pilar 2
• «Hardt» Pilar 2-krav:
– Skal ikke benyttes som makrotilsynstiltak (kan ikke rettes inn mot systemrisiko)
– Ikke P2-krav for risikoer som er underlagt overgangsordninger eller «grandfathering»
– Skriftlig begrunnelse fra myndighetene
– Samme minstekrav til kapitalkvalitet som for pilar 1-kravet

• «Pilar 2 guidance»:
– Foretakene skal etablere et hensiktsmessig soliditetsnivå utover summen av minstekravet, det
kombinerte bufferkravet og pilar 2-tillegget som sikrer at:
• Effektene av økonomiske sykluser ikke fører til brudd på det totale kapitalkravet, og
• Foretakets ansvarlige kapital kan absorbere mulige tap identifisert i tilsynets stresstester
– Tilsynsmyndighetene skal kommunisere sine vurderinger til banken
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MDA: Maximum Distributable Amount
• Gjelder også for betalinger på
Øvrige kjernekapital-instrumenter
(«Additional Tier 1»)

Pilar 2 guideance

Pilar 1 bufferkrav

• Det må betales fullt ut på Øvrige
kjernekapitalinstrumenter før det
kan betales aksjeutbytte og
variabel godtgjørelse

Pilar 2 hardt krav

Nødvendig
kapital for å
unngå MDArestriksjoner

Pilar 1
minimumskrav

P1 Minimum
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Pilar 2

Kombinert buffer

P2 Guidance

EBA-høring: Renterisiko i bankporteføljen (IRRBB)
Sentrale endringer:
• utvidet til også å dekke kredittspreadrisiko
• mer detaljerte regler for hva det skal tas hensyn til i vurderingene av
kapitalbehovet på området (økonomisk verdi og fremtidig inntjening) nye
retningslinjer for risikovurderingene av nye produkter
• økte krav hva gjelder overvåkning og styring (risikoappetitt, risikorammer,
internkontroll, modellvalidering)
• økte krav til måling av renterisikoen, bl.a. valutaspesifikke rentesjokk og
konsekvenser av negative renter

• innføringen av en tilsynsmessig «outlier test» med to grenseverdier for
varsling av tilsynsmyndigheter:
– 2%-poengs renteendring > 20% av ansvarlig kapital og
– 6 forhåndsdefinerte scenarioer > 15% av T1
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EBA-høring: Institusjonenes stresstesting
Sentrale endringer
• Oppdatert å gjenspeile utviklingen i bransjepraksis og kravene til
gjenopprettingsplanlegging.
• Omfattende beskrivelser av krav til bruk av omvendte stresstester
• Nye, individuelle risikokategorier er omtalt:
– «conduct risk» (risikoen for «upassende adferd»)
– Søksmålskostnadsrisikoen
– risikoen ved utlån i fremmed valuta
• En felles taksonomi for stresstestbegreper
• Sammenhengen med LR og MREL er påpekt
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EBA-høring: SREP og tilsynsmyndighetenes stresstesting
Sentrale endringer:

• kravene til tilsynets stresstesting
• oppdatert med vurderinger av intern styring basert på de nylig reviderte EBAretningslinjene for intern styring og kontroll.
• samspillet mellom SREP på den ene siden og andre tilsynsprosesser, inkludert
vurderingen av gjenopprettingsplanene på den annen side.
• systematikken mellom SREP-score og myndighetenes bedømmelse av om en bank er
«failing or likely to fail»

• Pilar 2 guidance (se neste side)
• Annex 5: Nyttig og viktig oversikt over de sentrale forskjellene mellom P2R og P2G

www.finansnorge.no

EBA-høring: SREP og tilsynsmyndighetenes stresstesting
• Bruken av stresstestutfallene for å sette pilar 2 guidance (P2G):
– «Such requirements [pilar 2 requirements] should be set in a legally binding way and institutions should be
expected to meet them at all times.»
– «Where the quantitative outcomes of relevant stress tests suggests that an institution may not be able to
meet the applicable own funds requirements in stressed conditions, …., competent authorities should take
appropriate supervisory measures to ensure that the institution os adequately capitalised.»
– «… expectations [pilar 2 guidance] to institutions to have own funds over and above ther overall capital
requirements and which are not subject to restrictions on distributions ….»

• TSCR = P1 + P2R

Skal oppfylles i «adverse scenario» over 2 år

• OCR = TSCR + CBR + MPR

Skal oppfylles i «baseline scenario» over 2 år

• Ingen brudd på TSCR = Ingen P2G
• Ikke P2R-krav for risiko som dekkes av P2G

• P2G skal «motregnes» mot CCB; de dekker samme formål
• P2G kan, i spesielle tilfeller, «motregnes» mot CCyB
• P2G skal aldri «motregnes» mot systemrisikobuffer eller buffer for systemviktige inst.
• P2G: både kvantitative stresstester og kvalitative svakheter i styring og kontroll
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Uvektet kapitalandel: eksponeringsmålet og
kapitaldefinisjonen
• Kravet til uvektet kjernekapitaldekning for banker trådte i kraft 30.6.17.
• Finansdepartementet har fastsatt at kapitalen og eksponeringsmålet for å
beregne kravet til uvektet kjernekapitaldekning skal beregnes i henhold til
reglene som fremgår av kommisjonsforordning (EU) 2015/62.
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Motsyklisk kapitalbuffer
• Øker – som kjent – med 0,5%-poeng til 2,0% pr 31.12.17
• Ingen endringer varslet etter dette – dvs i praksis frem til 30.9.18

www.finansnorge.no

Overgangsregler for IFRS9-implementeringen
• Triologforhandlinger gjennomført og fullført den 25.10.2017
• 5 års overgangsordning fra 1.1.18

• Finans Norge: tilsvarende overgangsordning bør gjelde i Norge fra 1.1.18.
• Finansdepartementet i brev til Finanstilsynet den 2.11.17:
Finansdepartementet er enig i at man i Norge bør ha samme
regnskapsregler for norske finansforetak som det nå legges opp til for
banker/kredittinstitusjoner i EU. På denne bakgrunn ber vi om at
Finanstilsynet utarbeider utkast til høringsnotat og forskrift slik at tilsvarende
regler kan gjøres gjeldende for norske finansforetak med virkning fra 1.
januar 2018. Vi ber om utkastet innen 20. november 2017.
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Likviditet og funding
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Basel-komitéen med endring i NSFR
• Basel-komiteen vedtok på sitt møte den 4.-5. oktober å tillate nasjonal
valgfrihet for behandlingen av derivater i NSFR-beregningen.
• NSFR-regelverket fastsetter 20% "nødvendig stabil finansiering" -faktor for
derivater.

• Basel-komiteen har vedtatt at denne faktoren, på basis av nasjonal valgfrihet,
kan reduseres, dog med et gulv på 5%.
• Komiteen skriver videre at den vurderer om det er grunnlag for ytterligere
revisjoner av behandlingen av derivatforpliktelser i NSFR, og i så fall vil det bli
en offentlig høring av eventuelle foreslåtte endringer.
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EU-initiativ innenfor funding

Tier 1
Tier 2
«Tier 3»
Seniorlån
ESN
Covered bonds
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EBA-rapport om covered bonds
• Anbefaler en 3-stegsprosess:
1.

2.
3.

Nytt, harmonisert rammeverk for
covered bonds
– minimumsharmonisering
Utvalgte endringer i CRR
Ikke-bindende tiltak for å fremme
harmonisering av nasjonale regelverk
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ECON og covered bonds
• Rapporten legger betydelig vekt på å bevare «merkevaren» covered bonds og
kvaliteten i dette produktet
• Det foreslås tre klasser av slike sikrede obligasjonsutstedelser:
– Premium Covered Bonds (PCB)
– Ordinære Covered Bonds (OCB)
– European Secured Notes (ESN)
• PCB: oppfylle dagens vilkår i CRR artikkel 129
• OCB: oppfylle dagens vilkår i UCITS-direktivets artikkel 52 (4)
• ESN: mer risikoutsatte utlån som underliggende sikkerhetsmasse
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OMF-foretakenes rammevilkår:
Finanstilsynets vurderinger
• Utviklingen i boligmarkedet har økt systemrisikoen.
• Finanstilsynet anbefaler ikke å øke OMF-foretakenes kapitalkrav.
• Finanstilsynet anser at økt krav til systemrisikobuffer i bankene vil være et mer egnet tiltak,
men det kan imidlertid være hensiktsmessig å avvente en vurdering.

• Finanstilsynet foreslår at kravene til offentliggjøring av koblinger mellom eierbank og OMFforetak presiseres for å gi økt transparens rundt disse koblingene.
• Finanstilsynets anbefaler ikke å endre kravet til overpantsettelse nå.
• Finanstilsynet viser til muligheten for å redusere grensen for belåningsgrad (LTV).

• Finanstilsynet mener det bør utvises forsiktighet med å endre OMF-regelverket før det kommer
en nærmere avklaring fra EU om et mer harmonisert regelverk for covered bonds.
• Finanstilsynet vil fortsatt følge opp bruk av OMF og tilknyttet risiko i vurderinger av foretakenes
likviditet og finansiering, blant annet i pilar 2-vurderingene.
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«Tier 3»
• «Tier 3»: subordinert seniorgjeld
• For å oppfylle subordineringskrav til TLAC / MREL
• For å skape klarhet og ryddighet rundt «bail in»
• Bestemmelser om «tier 3» må innarbeides i nasjonal lovgivning
• Prioritetsrekkefølgen må fremgå av lånedokumentasjonen og prospektet
• Ingen derivategenskaper
• Opprinnelig løpetid minst ett år

• Prioritet etter ordinær seniorgjeld, men før ansvarlig lån («tier 2»)
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Verdipapirisering: nye EU-regler (1)
• Var tillatt i Norge fra 2002 til 31.12.2015
• Finansforetaksloven fjernet adgangen til
verdipapirisering
• Viktige lovprosesser i EU på området – politisk
enighet nylig oppnådd i EU:
– Generelle regler om verdipapirisering
– Spesialkrav til standardiserte, transparente og enkle
verdipapiriseringstransaksjoner («STS»)
– Nye kapitalkravsregler for verdipapirisering

• Vedtatt av EU-parlamentet 26.10.17

Seniortransje
Utlånsportefølje

Messanintransje

• Trer i kraft 1.1.2019
Juniortransje
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Verdipapirisering: nye EU-regler (2)
SEC-forordningen:

CRR-endringer:

• Generelle regler:

• Nye, mer risikosensitive
risikovekter

– Kan bare selges til retailinvestorer når
spesifikke krav er oppfylt
– «Due dilligence»-krav for investorene
– Hovedregel: Forbud mot re-verdipapirisering
– «Risk retention» 5%
– Ikke overføre aktiva med det formål å overføre
tap
– Samme kredittstandard som øvrige utlån
– Omfattende transparenskrav
– Verdipapiriseringsregister

• Metodehierarki:
1. SEC-IRBA (interne modeller)
2. SEC-SA (standardmetode)
3. SEC-ERBA (eksterne ratinger)

• Risikovektgulv: 15% (STS 10%)

• Reverdipapirisering: risikovektgulv
på 100%

• STS-regler:

• Ikke høyere kapitalkrav enn ved
direkte eksponering («look
through») for seniortransjer

– Enkelt, transparent og standardisert
– Krav om homogene porteføljer
– Krav til enkle strukturer
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Governance – intern styring & kontroll
www.finansnorge.no

EBA og ESMA guideline: Egnethet for styre og ledelse
• Publisert 26.9.17
• Gjelder fra 30.6.18
• Bakgrunn:
– CRD IV
– MiFID II
– Erfaringer fra finanskrise
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EBA og ESMA guideline: Egnethet for styre og ledelse
• Retningslinjer for egnethetsvurdering av personer som skal inngå i styret,
ledelsen eller som skal inneha nøkkelfunksjoner
• Retningslinjene omfatter:
– felles kriterier for å vurdere den individuelle og samlede kompetansen, evnene og erfaringene til
medlemmene i styret og ledelsen
– felles kriterier for vurderinger av deres omdømme, ærlighet, integritet og uavhengighet
– rammeverk for å vurdere hvor mye tid styremedlemmene må avsette til sitt arbeid
– retningslinjer for hvordan antallet styreverv skal beregnes i forhold til regelverkets maksimalgrenser for
antall styreverv
– prosessen for utvelgelse av medlemmer til styret og ledelsen, herunder for å sikre et tilstrekkelig
mangfold
– krav til foretakenes introduksjonsopplegg for nye personer og til foretakenes løpende
opplæringsprogrammer for de aktuelle persongruppene.
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EBA og ESMA guideline: Egnethet for styre og ledelse
• Ikke alt er underlagt
forholdsmessighet !
• Forholdsmessighet gjelder ikke
for:
– Rykte / omdømme
– Ærlighet og integritet
– «Independence of mind”
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EBA og ESMA guideline: Egnethet for styre og ledelse
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EBA Guideline: Internal governance
• Publisert 26.9.17
• Gjelder fra 30.6.18
• Erstatter GL44
• Bakgrunn:
– CRD IV
– Erfaringer fra finanskrisen
• Varsler at eksisterende guideline
om utkontraktering vil bli revidert
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EBA Guideline: Internal governance
Sammenlignet med tidligere retningslinjer for intern styring og kontroll innebærer
denne nye versjonen nye krav og forventinger særlig hva gjelder:
• det å etablere en sunn risikokultur,
• rammeverket for risikostyring,
• ledelsens oversikt over foretakets aktiviteter,
• nye krav til transparens omkring «offshore»-aktiviteter og
• håndteringen av risiko i endringsprosesser
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EBA Guideline: Internal governance
Title IV – Risk culture and business
conduct

Title I – Proportionality
Title II – Role and composition of the
management body and committees

9 Risk culture
10 Corporate values and code of conduct
11 Conflict of interest policy at institutional level
12 Conflict of interest policy for staff
13 Internal alert procedures
14 Reporting of breaches to competent authorities

1 Role and responsibilities of the management body
2 Management function of the management body
3 Supervisory function of the management body
4 Role of the chair of the management body
5 Committees of the management body in its
supervisory function

Title V – Internal control framework and
mechanisms
15 Internal control framework
16 Implementing an internal control framework
17 Risk management framework
18 New products and significant changes
19 Internal control functions
20 Risk management function
21 Compliance function
22 Internal audit function

Title III – Governance framework
6 Organisational framework and structure
7 Organisational framework in a group context
8 Outsourcing policy

Title VI – Business continuity
management
Title VII – Transparency
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EBA Guideline: Internal governance
FORHOLDSMESSIGHET - VURDERINGSKRITERIER
• konsolidert balansestørrelse eller omfang av aktiva
• geografisk tilstedeværelse og omfanget av aktivitetene i hver jurisdiksjon
• legal struktur og medlemskap i konsernstrukturer
• om foretaket er notert på regulert marked eller ikke

• eventuelle tillatelser til bruk av interne modeller for kapitalkravsberegninger
• type konsesjoner og tillatelser
• underliggende forretningsmodell, strategi, virksomhetens karakter og kompleksitet,
samt organisasjonsstruktur
• risikostrategi, risikoappetitt og faktisk risikoprofil, hensyntatt resultatene av årlig
ICAAP-vurdering
• eierstruktur og finansieringsstruktur
• kundetyper og kompleksitet i produkter og avtaler
• utkontraktering og distribusjonskanaler
• eksisterende IT-systemer
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EBA Guideline: Internal governance

Økt fokus på «myke verdier»
CORPORATE
VALUES

RISK
CULTURE

CONFLICT OF
INTEREST
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CODE OF
CONDUCT

EBA Guideline: Internal governance
…. Men harde krav

«… ensure that staff are aware of the potential internal and
external disciplinary actions, legal actions and sanctions that
may follow misconduct and unacceptable behaviours.»
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EBA Guideline: Internal governance
Risikokultur:
• «Tone of the top»
• Ansvarliggjøring
• Effektiv kommunikasjon
• Effektiv utfordring
• Belønning
• med mere …
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EBA Guideline: Internal governance
Utvalgte definisjoner

• Risk appetite:
means the aggregate level and types of risk an institution is willing to assume
within its risk capacity, in line with its business model, to achieve its strategic
objectives.
• Risk capacity:
means the maximum level of risk an institution is able to assume given its
capital base, its risk management and control capabilities, and its regulatory
constraints.
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EBA Guideline: Internal governance
Viktige avklaringer

• «For the purposes of these guidelines, any reference to the management body
in its management function should be understood as including also the
members of the executive body or the CEO, as defined in these guidelines,
even if they have not been proposed or appointed as formal members of the
institution’s governing body or bodies under national law.»
• Revisjonsutvalget:
• “…. monitor the effectiveness of the institution’s internal quality control and risk
management systems and, where applicable, its internal audit function, with
regard to the financial reporting of the audited institution, without breaching its
independence; …”
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EBA Guideline: Internal governance
Viktig presisering

«However, it should be
remembered that
business lines or units,
as the first line of
defence, have a material
role in ensuring robust
risk management and
compliance within an
institution.»

Rollefordeling
1. Forretningsområdene
Har primæransvaret for å identifisere,
håndtere, kontrollere og rapportere
risikoer.

Styret

Ledelsen

FO1

FO2

Forretningsområde

Forretningsområde

Geografi

Geografi

Internrevisjon

2. Risk Management og Compliance
• Støttefunksjoner som risikostyring,
compliance og økonomi/regnskap
skal bistå forretningsområdene.
3. Ledelsen
Ledelsen implementerer og
gjennomfører strategien og
risikostyringen. Ledelsen må ha god
innsikt i og forståelse for
forretningsvirksomheten og
risikoeksponeringen.

Risk Management

• Støtte
• Koordinering
• Kontrollere

4. Internrevisjonen
Gjennomfører uavhengige vurdering
er av om den interne kontrollen og
risikostyringen er i tråd med kravene i
rammeverket.
Støttefunksjoner

•
•
•
•
Risikostyring integrert i
daglig drift

Økonomi/regnskap
Informasjon
Juridisk
HR etc

Støtte til
implementering,
oppfølging og kontroll
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Uavhengig
kontroll og
bekreftelse

5. Styret
Beslutter mål og strategier, samt
selskapets risikotoleranse. Styret må
følge opp at strategier gjennomføres
og risikotoleranse overholdes. Styret
må ha god innsikt i og forståelse for
forretningsvirksomheten og
risikoeksponeringen.

EBA Guideline: Internal governance
Store forventninger

• Risikoutvalget: «…oversee the alignment between all material financial
products and services offered to clients and the business model and risk
strategy of the institution18 »
Fotnoten henviser til EBA guideline om
produktoversikt og produktstyring !

• «The risk management framework should enable the institution to make fully
informed decisions on risk-taking.»
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EBA Guideline: Internal governance
Utvalgte andre forhold:
• «Know Your Structure»
• «Institutions should take the same risk management measures as for the
institution’s own business activities when they perform non-standard or nontransparent activities for clients (e.g. helping clients to set up vehicles in
offshore jurisdictions, developing complex structures, financing transactions for
them or providing trustee services) that pose similar internal governance
challenges and create significant operational and reputational risks.»
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Operasjonell risiko / Compliancefunksjonen
• Foretak som er definert som
systemviktige, samt foretak med
forvaltningskapital over 100 mrd,
som er en del av en
konsernstruktur og med IRBgodkjenning, må ha en egen,
separat compliancefunksjon
med en leder som rapporterer
direkte til adm direktør
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Krisehåndtering
www.finansnorge.no

De tre pilarene i fremtidens bankregulering

Minimumskrav

Soliditet og
finansiell
stabilitet

Krisehåndtering

Innskuddsgaranti
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De tre pilarene i fremtidens bankregulering

Minimumskrav

Soliditet og
finansiell
stabilitet

Krisehåndtering

Innskuddsgaranti
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Krisehåndteringsdirektivet
Lages av
banken

• Recovery-planer
• Resolution-planer

• Krisemyndighetenes «verktøy»:
– Overdragelse
– «Bro-bank»
– Avvikling
– Bail In

Krav til soliditet,
likviditet og
styring

Krisehåndtering

• MREL
Bail In

Lages av
myndighetene

• Kriseløsningsfondet

Innskuddsgaranti

www.finansnorge.no

Norsk status

BRRD2

BRRD
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Prop. 159 L Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i
finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker)
• Lovforslaget implementerer krisehåndteringsdirektivets bestemmelser om bl.a.:
– gjenopprettingsplaner,
– krisetiltaksplaner,
– krisehåndteringsverktøyene (inkl bail in) og
– krav til minimum nedskrivbar og konvertibel kapital (MREL)
• Det er i forarbeidene pekt på at EU-regelverket på området er foreslått endret
(«BRRD2»), og at dette bør tas hensyn til så langt det lar seg gjøre.
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Krisehåndteringsfondet
• Samlet årlig bidrag fra banker og kredittforetak som tilsvarer 1 promille av summen av garanterte innskudd i
banker med norsk konsesjon.
• Den enkelte banks andel:
Bankens samlede forpliktelser fratrukket bankens ansvarlige kapital og garanterte innskudd
______________________________________________________________________________

* Risikojustering

Samtlige bankers forpliktelser fratrukket bankenes ansvarlige kapital og garanterte innskudd

• Minimumsbeløp for banker hvor samlede forpliktelser fratrukket bankens ansvarlige kapital og garanterte
innskudd ikke overstiger 300 millioner euro og verdien av eiendelene ikke overstiger 1 milliard euro.
• Egne regler for kredittforetak, herunder at det årlige bidrag til krisefondet fra kredittforetak som finansierer sin
virksomhet ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett og som ikke har adgang til å motta innskudd skal
beregnes på grunnlag av 50 prosent av foretakets årlige grunnbidrag beregnet etter reglene.
• Også andre kredittforetak med særlig lav risiko kan få en slik halvert avgift, forutsatt at krisefondets minstenivå
er oppfylt.
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Krisefondsavgift: risikojusteringsmodellen
Kategori

Indikator

Risikoeksponering (50%)

MREL-kapital utover MREL-kravet

12,5%

Ren kjernekapitaldekning

12,5%

Uvektet kapitalandel

12,5%

Beregningsgrunnlag i % av sum eiendeler

12,5%

Stabilitet i og diversifisering
av fundingkilder

NSFR

10,0%

LCR

10,0%

Betydning for det finansielle
system

Andel av interbankgjeld og innskudd

10,0%

Tilleggsindikatorer

Tradingaktivitet og off balance, derivater,
kompleksitet og «resolvability»

9,0%

Medlemsskap i IPS

9,0%

Omfang av tidligere offentlig finansiell støtte

2,0%
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Vekt

Kreditorhierarkiet under BRRD
1. Egenkapital / Ren kjernekapital / «Core Equity Tier 1»
2. Fondsobligasjoner / Øvrig kjernekapital / «Other Tier 1»
3. Ansvarlig lån / Tilleggskapital / «Tier 2»
4. Subordinert seniorlån / «Tier 3»
5. Seniorlån og store innskuddskunder
6. Innskudd fra privatpersoner og SMB utover innskuddsgarantigrensen

7. Garanterte innskudd og sikringsfondskrav
8. Fordringer som er unntatt fra «bail in»
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Prinsipper: BRRD og MREL

TAPSDEKNING

REKAPITALISERING

Kombinert bufferkrav

Pilar 2

Minimumskrav

Kombinert bufferkrav

Pilar 2

800,00

Minimumskrav

800

200,00

600

200

150
900,00

900
525

800,00

800

800

800

200,00

200

200

200

900,00

900

900

900

PRINSIPPER

AVVIKLING

DELVIS AVVIKLING

VIDEREFØRING
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EU: foreslått modell (BRRD 2)
• MREL-kravet («hardt krav») = Tapsabsorberingsbeløpet + Rekapitalisering
– Tapsabsorberingsbeløpet = kapitalkravet (P1 + P2a)
– Rekapitaliseringsbeløpet = basert på krisehåndteringsplanen – nødvendig soliditet for å opprettholde
konsesjonen
– Som hovedregel: MREL = max { (2 * (P1 + P2a)) ; (2 * LRE) }
– Rekapitaliseringsbeløpet = 0,- for foretak som forutsettes avviklet

• MREL guidance:
– Bare ved behov for ytterligere tapsabsorbasjon (og bare når det er gitt P2-guidance, dvs P2b)
– Ytterligere rekapitaliseringsbehov for å sikre markedets tillitt
– Som hovedregel: Ikke høyere enn: P2b + Kombinert bufferkrav – Motsyklisk konjunkturbuffer

• Kombinert bufferkrav:
– «Stacking order»: Kombinert bufferkrav kommer på toppen av MREL-kravet, men før MREL guidance
– Dvs ingen effekt på MDA hvis det bare er MREL guidance man er i brudd med
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EU: eksisterende og foreslått modell (BRRD 2)

MREL
guidance

Kombinert
bufferkrav

«Hardt»
MREL

Tapsabsorbering
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Rekapitalisering

Hvorfor vil / kan MREL være lavere enn 2 * (P1+P2a) ?
• P1-kravet etter krisehåndtering vil være lavere enn P1-kravet i dag fordi:
– Balanseverdier vil trolig være nedskrevet
– Eiendeler kan være solgt / overført til andre

• P2-kravet kan være lavere fordi kriseplanen medfører en «de-risking»
• P2-kravet kan være høyere pga. risikoer forbundet med:
– Forretningsmodellen
– Fundingprofilen
– Samlet risikoprofil
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Oppsummering
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EBA’s arbeidsprogram for 2018
• EBA forventer et betydelig antall
lovgivningsreformer. Dette omfatter:
i.

en gjennomgang av CRR og
konsekvensene av BCBSs revisjon av
handelsbok;
ii. implementeringen av TLAC;
iii. en oppfølging av diskusjonen om
proporsjonalitet i regelverket og
iv. mulige mandater som følger av lov om
obligasjoner med fortrinnsrett.

• EBA har også fått nye mandater
som allerede er inkludert i 2018arbeidsprogrammet. Disse er:
i.
ii.

mandater mht verdipapirisering i lys av
CMU; og
mandater mht “non-performing” lån

Konkret for 2018:
• Endringer i CRR / CRD og BRRD
• Gjennomgå konsekvensene av Baselkomitéens revisjon
av handelsporteføljereglene
• Implementere datainfrastruktur- og
dataanalyseprosjektet for utvidelse av datainfrastrukturer
og analytiske evner;
• Overvåke og evaluere virkningen av Brexit;
• Evaluering av og bidrag til reguleringen av Fintech;
• Fremme forholdsmessighet i forhold til politikkutviklingen

• Bidra til handlingsplanen for “non-performing” lån
• Betalingstjenester og forbrukerbeskyttelse: skifte fokus
mot konvergens av tilsynspraksis med hensyn til
retningslinjer for produktovervåkning og -styring samt
overgangsperioden for PSD2
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Utfordringer og endringer i mange dimensjoner
Teknologi

Soliditet

Omdømme

Compliance

Conduct
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Likviditet

Regulatorisk utvikling – mange aspekter
Forbrukerbeskyttelse
(”Treating
customers fairly”)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Forbrukslånspakka»
Revidert finansavtalelov
Boliglånsforskriften
Telefonsalg
Boligkredittdirektivet
Product governance
Personvern (GDPR)
MiFID2 / MiFIR
PSD2
PRIPS
IMD2

Finansiell stabilitet

Soliditet
- «Basel 4»
- CRD V
- CRR II
- LR
- Pilar 2
- «Step in»

Likviditet
- NSFR
- LCR pr FX
- MREL
- Vp.sering
- OMF

Corporate
Governance

Systemrisiko

- Motsyklisk
- Ny guideline - Krisefond
- Anti hvitvask - Sikr.fond
- BRRD 2
- EMIR

Skatter og avgifter: «Finansskatten»
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