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Rammebetingelser i endring:
- Hva «truer» forretningsmodellene og lønnsomheten?
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Boliglånsretningslinjer
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skyggerating
Forbrukerbeskyttelse

«Finansskatten»

(MiFID2, Produktstyring, etc)

Kriseløsningsfond

Innskuddsgarantien
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Bail In & MREL

Agenda
• Hva skjer på regelverksfronten? En kort oversikt
• Internasjonalt:
– «Basel 4» / kapitalkrav
– Leverage Ratio
– NSFR
– BRRD / MREL
• Nasjonalt
– Finansskatt
– LCR
– Uvektet kapitalandel
– Motsyklisk bufferkrav
– Finansforetaksforskriften og compliance
• Med mere ….
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Hva skjer på regulatorisk front?
- en kort, men viktig oversikt
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Regulatorisk utvikling
Internasjonalt (Basel / EU):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ny standardmetode for kredittrisiko
Nytt og permanent gulv for IRB-bankene
Styrking av rammeverket for IRB-modellene
Ny metode for motpartsrisiko (endelig)
Ny metode for markedsrisiko (endelig)
Ny metode for CVA-risiko
Verdipapirisering (endelig)
Ny metode for operasjonell risiko
Ny standard for renterisiko i bankporteføljen
under pilar 2 (endelig)
Mulig nytt kapitalkrav for «step in»-risiko
Nye pilar 3-krav
Kalibrering av Leverage Ratio og NSFR
MREL / TLAC
IFRS9 og ansvarlig kapital

Nasjonalt:
–
–
–
–
–
–
–
–

Finansskatt
Pilar 2: ICAAP & SREP
ILAAP
Finansforetaksforskriften
Motsyklisk buffersats
Uvektet kapitalandel
LCR-krav i NOK / signifikante valutaer
IRB-relevante temaer
• 9% diskonteringsrente for LGD

• Basel 1-gulvet og eierandeler i forsikring

–
–
–
–

Sikringsfondsavgiften
Krisehåndtering – Banklovkommisjonen
MiFID II / Mifir – Verdipapirlovutvalget
Gjeldsregister
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Internasjonalt
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«Basel 4»
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Kapitaldekning
Kapitaldekning =

Ansvarlig kapital
Beregningsgrunnlag

Basel 4 er mest om
beregningsgrunnlag

RWA
Kreditt

Marked

CVA

Basel 3 / CRD IV
var mest om
kapitalen og
kapitalkravene

Motpart

Op risk

Standard
F-IRB
A-IRB
9
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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

«Basel 4»
• BCBS uttaler i flere sammenhenger at det ikke er intensjonen å øke det samlede
kapitalkravet
• Når vi ser på antatte og vurderte konsekvenser av de ulike endringene så er det dog
mye som tyder på at kapitalkravet vil øke – dog med unntak for visse
forretningsmodeller og visse typer banker

• I tillegg kommer effektene av følgende pågående prosesser som også vil påvirke
bankenes kapitalstruktur:
– Leverage Ratio: internasjonal kalibrering av kravet, samt nasjonale diskusjoner om nivåer og
– TLAC/MREL: samlet krav til ansvarlig kapital og nedskrivbar / konvertibel gjeld

• Det skal dessuten bemerkes at de nye metodene er mer komplekse og vil kreve
større datatilgang, mer komplekse beregninger og mer omfattende prosesser
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Regulatorisk risiko: «Basel 4»
Endring

Mulige konsekvenser

Kredittrisiko: forslag til 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: forlag til 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 - forslag

Ukjent – p.t. ikke beregnet / vurdert

Operasjonell risiko - forslag

Antatt: små banker lavere krav / store banker økt krav

Renterisiko i bankporteføljen

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

«Step-in» risiko: diskusjon

Potensielt kapitalkrav som ikke eksisterer idag
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«Basel 4» – standardmetoden
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Ny standardmetode for kredittrisiko
• BCBS fremla i desember 2015 et revidert høringsforslag, på basis av det første
høringsdokumentet fra desember 2014
• Statsrisiko er ikke en del av høringen da denne eksponeringsklassen er
gjenstand for en egen gjennomgang

• Viktig endring fra «2014-versjonen» er gjeninnføringen av rating som grunnlag
for risikovektingen i stedet for risikodrivere, men samtidig krav om å
gjennomføre en «due dilligence» for å vurdere om laveste tillatte risikovekt for
aktuell motpart er forsvarlig
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Ny standardmetode for kredittrisiko
• Eksponeringsklasser som er dekket høringen:
– Stater og sentralbanker: ingen endring enda – ref forrige slide
– Multilaterale utviklingsbanker
– Banker:
• Ratede: ingen endringer, men krav om «due dilligence»-prosesser
• Uratede: minst 50% risikovekt (20% for kortsiktige eksponeringer)
– Verdipapirforetak og andre finansinstitusjoner:
• Behandles som banker, forutsatt at de er underlagt tilsvarende regulatoriske krav til kapital og likviditet
– Foretak (og forsikring):
• Ratede: ingen endringer
• SMB, men ikke massemarked: kan vektes 85%
– Spesialforetak: 100% / 120% / 150%
– Pant i fast eiendom: nye vekter i fht LTV-verdier
– Aksjer, samt all ansvarlig kapital i banker: 250%
– Ansvarlig kapital ellers: 150%
– Massemarked: 75%
– Misligholdte: 100% - 150%
– Andre eiendeler: avhengig av type – stort sett 100%
www.finansnorge.no

Ny standardmetode for kredittrisiko
• Fast eiendom:
– Boliglån som oppfyller alle grunnleggende kriterier:

LTV

Max
40%

40%60%

60%80%

80%90%

90%100%

Over
100%

RW

25%

30%

35%

45%

55%

Motpartens

– Boliglån der tilbakebetalingsevne avhenger av eiendommen:

LTV

Inntil 60%

60%-80%

Over 80%

RW

70%

90%

120%

www.finansnorge.no

Ny standardmetode for kredittrisiko
• Boliglån – en sammenligning:
LTV

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

95%

100 %

Ny

25 %

25 %

25 %

30 %

30 %

35 %

35 %

45 %

55%

75 %

Dagens

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

39 %

41%

43 %
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Ny standardmetode for kredittrisiko
• Fast eiendom:
– Næringseiendom som oppfyller alle grunnleggende kriterier:

LTV

Max 60%

Over 60%

RW

Laveste av 60% og
Motpartens vekt

Motpartens vekt

– Boliglån der tilbakebetalingsevne avhenger av eiendommen:

LTV

Inntil 60%

60%-80%

Over 80%

RW

80%

100%

130%

– Tomter, utvikling og utbygging: 150%
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Motpartens risikovekt
• Massemarkedsportefølje: 75%
• SMB, men ikke massemarked: 85%
• Uratet foretak for øvrig: 100%
• Ratede foretak:
Rating

AAA
–
AA-

A+
A-

BBB+
BBB-

BB+
BB-

Lavere
enn
B-

RW

20%

50%

100%

100%

150%
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Spesialforetak
• Objekt- og råvarefinansiering: 120%
• Før drift-fasen: 150%
• Driftsfasen: 100%
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Ny standardmetode for kredittrisiko
• Andre forhold:
– Ved valutamessig mismatch mellom hovedinntektskilde og lånet vil det være en add-on på 50% av
risikovekten, dog max 150% risikovekt
– Adgangen til 0% konverteringsfaktor foreslås fjernet

www.finansnorge.no

«Basel 4»: Konsekvenser - foretakseksponeringer
Eksponeringsklasse

«Basel 4»

Næringseiendom, LTV < 60%

Laveste av motpartens & 60%

Næringseiendom, LTV > 60%

Motpartens

Næringseiendom: tilbakebetaling avhengig
av eiendommens avkastning

Basel 3 (i dag)

80% - 100% - 130%
(LTV: <60% / 60-80% / >80%)

Tomter, utvikling, utbygging

150%

Spesialforetak – før drift

150%

Spesialforetak - drift

100%

Uratet foretak

100%

SMB, ikke massemarked

85%

Massemarked

75%

75%

Ratet foretak

20%-150%

20%-150%

50%

Ikke aktuelt

Påslag for valutarisiko
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100%

«Basel 4» – IRB-metoder
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Nytt gulvkrav
• Høringsdokument fra BCBS datert desember 2014
• Permanent gulv basert på oppdatert standardmetode
• Gulvet kan utformes på ulike vis:
– Gulv i forhold til samlet beregningsgrunnlag
– Gulv for kapitalkrav relatert til risikoer der man har godkjennelse for bruk av interne modeller

• I eget dokument om tiltak for å styrke IRB-rammeverket fra mars 2016 uttales
det at man vurderer gulv-nivåer i området 60%-90%
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«Vegkart» for IRB
• I februar 2016 publiserte EBA sitt «vegkart» for revidering av IRB-rammeverket

• EBA ønsker å fokusere på følgende aspekter:
1. Revurdering av rammeverket for IRB
2. Økt konsistens i ulike tilsynsmyndigheters praksis
3. Økt transparens
• «Vegkartet» ser i hovedtrekk slik ut:
–
–
–
–
–

Fase 1: Metodikk for myndighetens vurdering av IRB-modeller (Q1-2016)
Fase 2: Misligholdsdefinisjonen (medio 2016)
Fase 3: Estimering av risikoparametere og behandling av eiendeler i mislighold (medio 2017)
Fase 4: Kredittrisikoreduksjonsteknikker (ultimo 2017)
På tvers av alle faser: Transparens
Planlagte «produkter» er guidelines og RTS’er.
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Basel-komiteen og IRB
• I mars publiserte Basel-komitèen (BCBS) et høringsdokument omfattende ulike forslag til tiltak som har til
hensikt å (a) redusere kompleksiteten i det regulatoriske rammeverket og forbedre sammenlignbarheten, samt
(b) å redusere overdreven variabilitet i kapitalkravene for kredittrisiko.
• Høringsdokumentet omfatter endringsforslag på tre områder:
1. Fjerning av adgangen til å anvende IRB-metoden for visse typer eksponeringer
• 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.
• Når det gjelder statsrisiko så er dette gjenstand for en egen, separat vurderingsprosess.
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Basel-komiteen og IRB
• For store foretak vil tilgjengelige metoder bli slik i hht dette forslaget:
Omsetning
0-200 mill EUR Over 200 mill EUR
Standard
F-IRB
A-IRB

Standard
F-IRB

Over 50 mrd EUR Standard

Standard

0-50 mrd EUR
Sum eiendeler
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Basel-komiteen og IRB
2)Innføring av gulv for modell-parametere på eksponeringsnivå
– Det er forslag om å innføre gulv for modellparameterene PD, LGD og EAD for ulike eksponeringsklasser. Gulvene skal virke på
eksponeringsnivå. Disse gulvene vil ikke erstatte et samlet gulv, men komme i tillegg til et eventuelt fremtidig gulv for samlet
kapitalkrav.
– Følgende gulv for modell-parametere er foreslått:
PD
Foretak

Retail:

0,05%

LGD
Usikret
25%

Pantelån
QRRE Transaksjon

0,05%
0,05%

N/A
50%

QRRE Revolver
Øvrig

0,10%
0,05%

50%
30%

LGD
Sikret
Finansielt pant 0%
Fordringer 15%
Fast eiendom 15%
Annen fysisk
sikkerhet 20%

EAD/KF

EAD-gulv
tilsvarende
summen av i)
balanseført
eksponering og
10%
b) 50% av
N/A
utenom balanseeksponeringer
N/A
beregnet ved
Finansielt pant 0%
bruk av relevant
Fordringer 15%
KF i
Fast eiendom 15%
standardmetoden
Annen fysisk
sikkerhet 20%
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Basel-komiteen og IRB
3)

Økt spesifikasjon av kravene til praksis for estimering av parametere
• Her er det endringsforslag innenfor følgende områder:
– Estimering av PD:
» Ratingsystemet bør være utformet slik at ratingkategoriene generelt er stabile over tid og
gjennom økonomiske sykluser. Migrasjon bør forårsakes av kundespesifikke og
bransjespesifikke forhold, ikke av økonomiske sykluser.
» Data for PD-estimering skal omfatte både gode og dårlige år, og der nedgangsår vekter
minst 10%
» «Engasjementsalder» («seasoning») må inngå som en risikofaktor
– Estimering av LGD
– Estimering av KF og EAD
– Løpetid
– Effekter av risikoreduksjonsteknikker
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«Basel 4» – andre temaer
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Ny metode motpartsrisiko
• Ny standard fra BCBS fra april 2014

• Standardisert metode (SA-CCR) erstatter både Standardmetoden og Markedsverdimetoden
• Formelen ligner fortsatt mye på dagens Markedsverdimetode
EAD = 1,4 * (RC + PFE)

• Beregningene av RC og PFE skal imidlertid beregnes slik at de i større grad reflekterer bl.a.:
– Netting-avtaler
– Marginering og collateral
– Mht PFE: Det faktum at dersom RC er negativ så reduserer det sannsynligheten for en positiv
fremtidig RC
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Ny metode for markedsrisiko
• Ny standard godkjent i januar 2016

• Skal benyttes på rapportering pr utgangen av 2019
• Sentrale endringer:
– Tydeligere, mer konkret og mer detaljert definisjon av handelsportefølje kontra bankportefølje
– Revidert rammeverk for internmodeller, herunder overgang fra 99,9% VaR til 97,5% ES (Expected Shortfall)
– Ny standardmodell

• Standardmetoden: Gjennomgående mye mer kompleks
• BCBS sin konsekvensstudie viser at kapitalkravet for markedsrisiko i gjennomsnitt
øker med ca 40% (medianbanken får økt kravet med 22%), og at markedsrisikoens
andel av samlet kapitalkrav øker fra ca 6% til ca 10%

• EU-kommisjonen med begrenset høring om tilpasning av regelverket innen EU
– fokus på forholdsmessighet og mulige forenklinger !
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CVA-risiko
• BCBS har fremlagt en høring om endring av rammeverket for kapitalkrav for CVA-risiko 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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Verdipapirisering
• BCBS har vedtatt oppdatert standard med lavere risikovekter for såkalt STSverdipapirisering
• Innen EU pågår det prosesser om verdipapirisering («securitisations»)
– Regelverksforslag om «simple, transparent and comparable securitisations»
(STS) og om generelle krav til due dilligence, transparens og risikobevaring
ved verdipapirisering generelt («Verdipapiriseringsforordningen»)
– Forslag om endringer i kapitalkravene for verdipapirisering
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Ny metode for operasjonell risiko
• Hovedtrekkene i forslaget:
– Adgangen til internmodell-bruk (AMA) for operasjonell risiko fjernes
– Alle de tre eksisterende modellene for å beregne kapitalkravet for
operasjonell risiko foreslås erstattet av en standardisert målemetode
(SMA)
– Kapitalkravet skal fortsatt beregnes med bankenes inntekter som det
primære grunnlaget, men der både inntektsfaktoren fastsettes noe mer
avansert enn etter dagens metoder, det relative kapitalkravet vil øke
med størrelse og der god risikostyring skal premieres

• Større banker må registrere operasjonelle tap, og de
historiske faktiske tapene vil danne grunnlag for
skalering (opp / ned) av kapitalkravet
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Finanstilsynet har oppdatert
modulen under Risikobasert
tilsyn for styring og kontroll
med operasjonell risiko.
Modulen legger vekt på flere
forhold, herunder:
• Risikokulturens betydning
• Risikotoleranse og
kvantifiserte rammer for
op risk
• Bruk av taps- og
hendelsesdatabase
• etc

Ny metode for operasjonell risiko
• Kapitalkravet beregnes på basis av en Business Indicator (BI) – skalert med en
Tapskomponent (TK)
BI = Rente, leasing og utbytte-komponenten + Servicekomponenten + Finansiell komponent

• Kapitalkravet:
BI under 1 mrd EUR: 11% * BI
BI over 1 med EUR: 110 mill + (BIC – 110) * Ln (Exp (1) – 1 + TK/BIC)
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Renterisiko i bankporteføljen
• Basel-komitèen har publisert endelige retningslinjer for håndtering av
renterisiko i bankporteføljen.
• I høringsrunden var det alternativer med å fastsette pilar 1-krav til kapital for
slik renterisiko eller å håndtere dette i pilar 2.
– Nå i de endelige standardene så er det endt opp med at slik renterisiko fortsatt skal håndteres
som del av pilar 2, men med klart sterkere krav og forventninger til styring, kontroll, måling og
rapportering.

• Dokumentet omfatter 9 retningslinjer for bankene og 3 for tilsynsmyndighetene.

• Retningslinjene skal følges fra 2018, dvs på data pr 31.12.2017 når det gjelder
pilar 3-kravene.
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Renterisiko i bankporteføljen
De 9 retningslinjene for bankene omfatter blant annet:
• Renterisiko i bankporteføljen må identifiseres, måles, overvåkes og kontrolleres særskilt.
• Kredittspreadrisiko i bankporteføljen må også overvåkes og vurderes.
• Styret må fastsette risikoappetitt for renterisiko i bankporteføljen, både relatert til endringer i økonomisk verdi og relatert til
effekt på inntjeningen.
• Risikorammer må fastsettes med utgangspunkt i risikoappetitten
• Det må foreligge et rammeverk for styring av denne risikoen som revideres regelmessig.
• Målingen av renterisiko i bankporteføljen må måles både i form av effekter på økonomisk verdi og inntjening, basert på et
omfattende spekter av stresstester og rentesjokk
• Sentrale modell- og adferdsforutsetninger i risikomålingen må være godt forstått og dokumentert
• Målesystemet må være basert på nøyaktige data, underlagt hensiktsmessige dokumentasjonskrav, testing og kontroller.
• Målingsmodellen må være fullstendig.
• Det må være etablert en styringsprosess for modellrisikoen.
• Modellen for risikomåling må valideres av noen som er uavhengige av utviklingen av den.
• Denne renterisikoen må rapporteres regelmessig til styret.
• Risikonivå og styringsprosess må offentliggjøres etter standardiserte pilar 3-maler
• Denne renterisikoen må hensyntas i ICAAP, basert på vedtatt risikotoleranse
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«Step in»-risiko
• «Step-in»-risiko: risikoen for at banker yter finansiell støtte utover
kontraktsmessige forpliktelser til visse «skyggebanker» eller andre «ikke-bank,
men finansielle virksomheter» i tider med stress i de finansielle markeder
• Høringsdokument av desember 2015 fra BCBS

• Kriterier for å identifisere aktuelle selskaper / enheter
• Vurderinger av om det bør etableres kapitalkrav for slik risiko – ved at de
aktuelle selskaper enten konsolideres eller innregnes etter en
konverteringsmetode:
– Eksempel kapitalforvaltning: 1% av forvaltet kapital (AUM) medtas
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Pilar 3
• Januar 2015: BCBS publiserer revidert rammeverk for pilar 3, bygget opp rundt 40 maler – herav 20
maler med bundet format og innhold – og med ulike krav til oppdateringsfrekvens (kvartal/halvår/år)
• 2016:
– BCBS med høringsdokument til ytterligere endringer i pilar 3:
• Samler alle pilar 3-krav i en standard (LR, LCR, NSFR, godtgjørelser)
• Innfører et «dashbord» for regulatoriske nøkkeltall
• Internmodellbankene må publisere et hypotetisk kapitalkrav på basis av standardmetodene
• Økte detaljeringskrav til rapportering om forsvarlig verdsettelse
• G-SIB får rapporteringskrav om TLAC
• Oppdatering av rapporteringskrav om markedsrisiko og op risk
• Renterisiko bankportefølje: «avsatt plass» - se egen standard
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IFRS9 og ansvarlig kapital
• Basel har ute en høring (frist 13.1.) om overgangsordninger i forhold til håndteringen av tap etter
IFRS9 ved beregning av ansvarlig kapital: http://www.bis.org/bcbs/publ/d386.pdf . Kort fortalt:
– Eksisterende klassifisering mellom spesifikke og generelle tapsavsetninger videreføres i interimsperioden (til
langsiktig løsning er innført – se nedenfor)
– Tre alternative forslag til innfasing av evt økte tapsavsetninger:
• hele/deler av den beløpsmessige økningen innfases lineært (BCBS sitt foretrukne alternativ)
• en prosentandel av tapsavsetningene til enhver tid tilsvarende økningens andel av avsetningene på
overgangstidspunktet innfases lineært
• tapsavsetninger i bucket 1 og 2 under IFRS9 innfases gradvis

• Videre er de ute med et diskusjonsnotat om den langsiktige håndteringen av regnskapsmessige
tapsavsetninger ved beregningen av ansvarlig kapital: http://www.bis.org/bcbs/publ/d385.pdf . Kort
fortalt:
– alternativ 1 er å videreføre en deling mellom spesifikke og generelle avsetninger basert på nasjonale regler
– alternativ 2 er å innføre en universell definisjon av spesifikke og generelle avsetninger
– alternativ 3 er å innføre en modell for regulatorisk EL også i standardmetoden
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EU harmoniserer misligholdsdefinisjoner
• EBA publiserte den 28.9.2016 to dokumenter relatert til definisjon av misligholdte
engasjementer for kapitaldekningsformål.
• For det første kom EBA med sin endelige versjon av retningslinjer for når mislighold av et
engasjement skal anses å foreligge. Retningslinjene er relevante både for standardmetodebanker og IRB-banker. Retningslinjene klargjør både hvordan antall dager mislighold skal
beregnes, samt hva som skal anses som indikasjoner på sannsynlighet for at manglende
betaling vil inntreffe. I tillegg dekker retningslinjene kriterier for å definere misligholdte
engasjementer tilbake som friske engasjementer.
• EBA fremla også endelig forslag til regulatorisk teknisk standard for vesentlighetsdefinisjonen
for mislighold:
• For massemarked skal misligholdet som hovedregel anses som vesentlig dersom det overstiger EUR 100 eller 1% av
kundens samlede engasjement.
• For øvrige engasjementer skal misligholdet som hovedregel anses som vesentlig dersom det overstiger EUR 500 eller
1% av kundens samlede engasjement.

• De nye retningslinjene og standardene skal følges fra 1.1.2021.
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Krisehåndteringsdirektivet
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Krisehåndteringsdirektivet
• Recovery-planer
• Resolution-planer
• Bail In

Krav til soliditet,
likviditet og
styring

• MREL
• Kriseløsningsfondet

Krisehåndtering

Bail In

Innskuddsgaranti
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BRRD og MREL
• Det følger av BRRD at det skal fastsettes minimumskrav pr institusjon til samlet ansvarlig kapital og
nedskrivbar/konvertibel kapital – også omtalt som MREL («Minimum requirement for own funds and
eligible liabilities»)
• Hovedprinsipper i forslag til RTS fra juli 2015 om fastsettelse av nivå på MREL:
– Kravene til samlet ansvarlig kapital og nedskrivbar/konvertibel gjeld skal fastsettes på basis av den
prefererte resolution-strategien for den aktuelle banken
– Kravet kan ikke settes lavere enn det som tilsvarer det regulatoriske kapitalkravet, hensyntatt både
bufferkrav, gulvkrav og leverage ratio
– MREL skal uttrykkes i % av sum gjeld og egenkapital
– Resolution-strategi = avvikling: MREL = Regulatorisk kapitalkrav
– Resolution-strategi = hel eller delvis videreføring: MREL må dekke nødvendig beløp til rekapitalisering
av banken opp til det nivå som kreves for å gjenopprette markedets tillit til banken

Det pågår viktige prosesser mht kalibrering og utforming av MREL-kravet, inkl eventuell
subordinering, konsekvenser av brudd, med videre
www.finansnorge.no

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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Ny Basel-standard for TLAC-instrumenter
Endelig standard for håndteringen av TLAC-investeringer ved beregning av ansvarlig kapital:

• En G-SIB må gjøre følgende fradrag for investeringer i andre G-SIB sine TLAC-instrumenter:
– Fradrag for investeringer i TLAC og andre ansvarlig kapital-instrumenter utover 10% av egen ansvarlig kapital
– Dog kan TLAC-investeringer tilsvarende inntil 5% av egen CET1 holdes uten fradrag dersom disse ligger i
handelsporteføljen, realiseres innen 30 dager, etc
– Fradrag i samme klasse (CET1, other T1 eller T2) som investeringens art dersom det er ansvarlig kapitalinstrumenter. Andre TLAC skal fradras i T2

• En ikke-GSIB må gjøre følgende fradrag for investeringer i TLAC-instrumenter:
– Fradrag for investeringer i TLAC og andre ansvarlig kapital-instrumenter utover 10% av egen ansvarlig kapital eller
TLAC-investeringer utover 5% av egen
– Fradrag i samme klasse (CET1, other T1 eller T2) som investeringens art dersom det er ansvarlig kapitalinstrumenter. Andre TLAC skal fradras i T2
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Andre temaer
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EBA-rapport om uvektet kapitalandel
• Innføring av krav til uvektet kapitalandel på minimum 3% fra 01.01.2018 anbefales.
• Resultatene fra de kvantitative analysene tyder på at et 3%-krav til uvektet kapitalandel er i samsvar med målet
om at uvektet kapitalandel skal være en backstop-mekanisme som supplerer det risikobaserte kapitalkravet:
– Av de analyserte institusjonene vil det da for 33% være det uvektede kapitalkravet som vil være det bindende kravet målt mot et samlet
risikovektet kapitalkrav på 8,5% (minimumskrav til kjernekapital på 6% pluss kapitalbevaringsbuffer på 2,5%).

• Et krav til uvektet kapitalandel på 2% eller 2,5% vil være utilstrekkelig for å fungere som en troverdig back stopmekanisme.

• Uvektet kapitalandel har en høy følsomhet for forandringer i kalibreringen av kravet og den potensielle
reduksjonen i bankenes risikoeksponering ville øke i betydelig grad ved et krav utover 3,5%.
• Effektene på kredittgivning til SMB, foretak, boliglån og andre massemarkedseksponeringer vil være vesentlig
når kravet overstiger 4%.
• Den potensielle virkningen av å innføre et krav på 3% vil være relativt moderat og risikotakingen bør ikke bli
sterkt påvirket.
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NSFR
• EU-kommisjonen med begrenset høring om visse aspekter ved NSFR:
–
–
–
–

Generelle endringer i NSFR på basis av erfaringer så langt
Derivattransaksjoner
Kortsiktige transaksjoner mellom finansinstitusjoner
Anvendelse av forholdsmessighetsprinsippet:
• Bør kravet gjelde for alle?
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Konglomeratdirektivet (FICOD)
Nye norske konsolideringsregler

• EU gjennomfører en begrenset
høring med tanke på å evaluere
om FICOD’s utforming er
hensiktsmessig

• Konsolideringsregler i CRD IV/CRR-forskriften (og i Solvens
2-regelverket)
• Forskrift om konsolidering mv. i tverrsektorielle grupper
• Sentralt:
– Bankdominerte grupper skal konsolidere etter CRD IV/CRR
(og dermed gjøre fradrag for eierandeler i forsikring)
– Forsikringsdominerte grupper skal konsolidere etter Solvens 2
– Balanserte konsern skal konsolidere etter tverrsektorielle
regler
– Dominans: minst 60% av fvk og kapitalkrav fra sektoren
– Balansert: minst 40% av fvk og kapitalkrav fra hver av
sektorene
– Komplekse regler for medregning av kapital fra døtre og på
tvers av sektorene
– LCR: kun datterselskaper skal konsolideres
– Samarbeidende gruppe: eierandel i forsikring /
forsikringsholding skal ikke konsolideres

• Ikrafttreden 31.01.2016
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Godtgjørelser til salgspersonale
• EBA har fastsatt retningslinjer for godtgjørelser til medarbeidere som arbeider direkte med å
tilby kundene banktjenester, samt deres ledere.
• Retningslinjene trer ikraft i januar 2018.
• Hensikten med retningslinjene er å sikre at kredittinstitusjonenes godtgjørelsesordninger ikke
er utformet slik at de motiverer til uønsket adferd overfor forbrukere.

• Det er derfor et grunnleggende krav at kredittinstitusjonene i utforming og implementering av
godtgjørelsesordninger for salgspersonalet tar hensyn til forbrukernes rettigheter og interesser,
og at det ikke etableres insentiver til å prioritere egne eller institusjonens interesser foran
forbrukerkundens interesser.
• Retningslinjene oppstiller en rekke konkrete krav til retningslinjene, herunder krav om
involvering av HR, risikostyringsfunksjonen og compliancefunksjonen, samt krav til
dokumentasjon, årlig revidering, med videre.
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For øvrig nevner vi at …
• EBA-høringer:
– IKT-risiko og SREP
– Retningslinjer for kredittrisikohåndtering og regnskapsføring av tap
– «Connected clients» i forhold til store engasjement-reglene
– Pilar 3-rapportering (primært for G-SIB)
– Offentliggjøring av LCR-informasjon
– Offentliggjøring av informasjon om misligholdte og tapsutsatte lån
– med mere ….
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Nasjonalt
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Agenda
• Nasjonalt:
–
–
–
–
–
–
–
–

Finansskatt
Finansmarkedsmeldingen: En helhetlig næringspolitikk for finansbransjen
«Tilsynsfloken»
Basel 1-gulvet og eierandeler i forsikring
Motsyklisk buffersats
Leverage Ratio
Pilar 2: ICAAP & SREP
Finansforetaksforskriften
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«Det innføres en finansskatt fra 2017. Dette er en skatt på merverdien i
finansiell tjenesteyting, og sees i lys av at sektoren er unntatt fra
merverdiavgift»
www.finansnorge.no
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Økt arbeidsgiveravgift
• Det vil koste ca. 5 prosent mer å ha ansatte i finansnæringen enn i andre
næringer – tilsvarer 40.000 per årsverk
Lønn, bonus og pensjon i finansnæringen:*

37 196 mrd. kroner

Dagens arbeidsgiveravgift
utgjør

Finansskatt

Finansskatt gjennom økt
arbeidsgiveravgift

5 245 mill. kr

1 850 mill. kr

Tot. 7 095 mill. kr

14,1 %

5,0 %

19,1 %

*Estimat basert på tall fra Finans Norges medlemmer, SSB og Bankenes sikringsfond
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Tilsvarer en økning i
arbeidsgiveravgiften på
35,5 %
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Samt ikke nedgang i selskapsskatten
• 2017: ikke nedgang fra 25% - 24%:

940 mill. NOK

• 2018: ikke nedgang fra 24% - 23%:

940 mill. NOK

• Ekstra arbeidsgiveravgift:

1.850 mill NOK

• SUM:

3.730 mill NOK
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«Tilsynsfloken»
• Utenriksdepartementet la den 15. april, etter tilrådning fra Finansdepartementet, frem
Stortingsproposisjonene S100 (2015-2016) og S101 (2015-2016).
• Den ene innebærer et forslag om at Stortinget gir sitt samtykke til deltagelse i EØSkomitèbeslutninger om rettsaktene som etablerer EU sitt finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter.
• Denne EØS-tilpasningen innebærer myndighetsoverføring til EFTAs
overvåkningsorgan, med adgang til overprøving i EØS-domstolen.
• Den andre proposisjonen omfatter samtykke til visse endringer i avtalen mellom
EØS/EFTA-landene.
• Med Stortingets vedtak av disse forslagene vil relevante EU-rettsakter på
finansmarkedsområdet kunne tas inn i EØS-avtalen og det norske Finanstilsynet vil
kunne delta i samarbeidet i EUs finanstilsynssystem.
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Soliditet på konsolidert basis
• Konsolideringsregler i CRD IV/CRR-forskriften (og i Solvens 2-regelverket)

• Forskrift om konsolidering mv. i tverrsektorielle grupper
• Sentralt:
– Bankdominerte grupper skal konsolidere etter CRD IV/CRR (og dermed gjøre fradrag for eierandeler i
forsikring)
– Forsikringsdominerte grupper skal konsolidere etter Solvens 2
– Balanserte konsern skal konsolidere etter tverrsektorielle regler
– Dominans: minst 60% av fvk og kapitalkrav fra sektoren
– Balansert: minst 40% av fvk og kapitalkrav fra hver av sektorene
– Komplekse regler for medregning av kapital fra døtre og på tvers av sektorene
– LCR: kun datterselskaper skal konsolideres
– Samarbeidende gruppe: eierandel i forsikring / forsikringsholding skal ikke konsolideres

• Ikrafttreden 31.01.2016
I lys av endrede konsolideringsregler mener
Finanstilsynet det er nødvendig å endre Basel 1-gulvet
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Basel 1-gulvet og eierandeler i forsikring
• Finanstilsynet foreslår 250% risikovekting av eierandeler i forsikring utover 20% ved beregning
av Basel 1-gulvet
• Finans Norge mener at forslaget er unødvendig. Basel I har regler for hvordan eierandeler i
foretak i finansiell sektor som ikke konsolideres skal håndteres.

• De internasjonale regelverksprosessene for endringer i beregningsreglene for kapitalkravet
omfatter også vurderinger av et eventuelt fremtidig gulvkrav. Det er uheldig om det nå blir
fastsatt et nasjonalt pilar 1-krav som etter kort tid må endres som følge av nye internasjonale
reguleringer.
• Dersom nye bestemmelser likevel innføres så mener Finans Norge at det regelverksteknisk er
mer hensiktsmessig å gjennomføre eventuelle endringer i konsolideringsbestemmelsene for
Basel I-gulvet ved å innta disse i CRD IV/CRR-forskriften.
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Anerkjennelse av motsyklisk buffer i vertsland
• Forskriftsendringene trer i kraft 1. oktober 2016.

• Bestemmelsene innebærer at den enkelte bank blir pålagt et motsyklisk bufferkrav
som et vektet gjennomsnitt av de satsene som gjelder i landene der banken har
kreditteksponeringer.
• Det motsykliske bufferkravet blir med dette institusjonsspesifikt.
• For EØS-stater og tredjeland som ikke har iverksatt et system for fastsettelse av
motsyklisk kapitalbuffer, gjelder den norske satsen med mindre Finansdepartementet
har fastsatt en annen sats.
• Departementet legger i utgangspunktet opp til å følge anbefalingene fra Det
europeiske systemrisikorådet (ESRB) om hvordan den motsykliske kapitalbufferen
skal beregnes for engasjementer i stater som ikke omfattes av EØS-avtalen.
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Leverage Ratio
• EU arbeider med kalibreringen av kravet: EBA-rapport i juni
• Finansdepartementet har sendt ut høring om forslag til førtidig innføring av
leverage ratio-krav i Norge
• Kort om forslaget:
–
–
–
–

Definisjon av kapital (sum kjernekapital) og eksponeringsmålet skal følge CRD IV-definisjonene
Minimum 6% (kredittforetak minimum 3%)
Vil gjelde på solo-, delkonsolidert og konsolidert nivå
Ved brudd på kravet skal det fremlegges kapitalplan for Finanstilsynet innen 5 virkedager

• Vårt inntrykk er at Finanstilsynet ikke ønsker førtidig norsk innføring, men at de
er bedt av departementet om å fremlegge dette forslaget.
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Leverage Ratio
• EBA-rapport av
3.8.16 anbefaler
• Problemstillinger
innføring av LR på
– Nivå som avviker fra internasjonalt forslag: nok en særnorsk regulering
3%
– LR som det reelt sett bindende kapitalkravet (i motsetning til intensjonen om at
• Nivået er sensitivt,
det primært er det risikovektede kapitalkravet som skal være bindende):
og særlig fra 3,5%
• Rammer særlig forretningsmodeller med lav risiko / lave risikovekter
(4%) og oppover
• Samspillet med / konsekvenser av mulige endringer gjennom «Basel 4»
– Samspillet med motsyklisk konjunkturbuffer
– Uklare konsekvenser av brudd på kravet
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Boliglånsforskriften
Finanstilsynet fremmet den 09.09.16 følgende forslag til innstramning av nåværende
boliglånsforskrift:
• Bankenes adgang til å fravike forskriftens krav til betjeningsevne, belåningsgrad og
avdragsbetaling fjernes. I dag kan bankene fravike forskriften for inntil 10 prosent av
nytt utlånsvolum innenfor hvert kvartal.

• Gjeldende krav til kundens betjeningsevne suppleres med en bestemmelse om at
kundens samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
• Maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres fra 70 prosent til 60 prosent.
• Krav om avdragsbetaling på nedbetalingslån skal gjelde for alle lån med
belåningsgrad over 60 prosent, mot 70 prosent i gjeldende forskrift. Dette følger
naturlig av forslaget om redusert belåningsgrad for rammelån.
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Pilar 2 og Finanstilsynets siste rundskriv
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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 1

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 …»

Hvordan kan det komme til å virke ?
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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 & 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 ?
73
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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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Konsentrasjonsrisiko: enkeltkunder

Kilde: Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv nr 12/2016
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Konsentrasjonsrisiko: næringer

Kilde: Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv nr 12/2016
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Høy utlånsvekst

Maksimale påslag:
• 2% av PM-porteføljen
• 5% av BM-porteføljen

Benchmark vekst = K2

Kilde: Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv nr 12/2016
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Negativ porteføljekvalitet BM

Kilde: Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv nr 12/2016
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Ubenyttet kredittramme med KF 0%

Kilde: Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv nr 12/2016
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Markedsrisiko

Kilde: Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv nr 12/2016
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Markedsrisiko
– Handelsportefølje: skalering til full rammebruk
– Bankporteføljen:
• Generell renterisiko: 2%-p parallellskift / 6 rentescenarioer
• Spreadrisiko: se egen tabell (neste side) / Resultat * 60%
• Aksjekursrisiko: 45% fall i aksjemarkedet – ekskl datterselskap, TS’er, strategiske og eierandel
over 10% i finans
• Eiendomsprisrisiko: 30% verdifall
– Valutarisiko: 25% * (Ramme – 2% av ansvarlig kapital)
– Porteføljenes konsentrasjon og risiko
– Vurdering av styring og kontroll

Kilde: Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv nr 12/2016
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Spreadrisiko

Kilde: Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv nr 12/2016
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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
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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
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

ILAAP
• ILAAP = Internal Liquidity Adequacy Assessment Process
• Dvs tilsvarende som ICAAP, men for LIKVIDITET i stedet for SOLIDITET
• Finanstilsynets rundskriv nr 12/2016: ILAAP kan gjennomføres som en del av
ICAAP
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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
Egenkapitaløkning brutto
Planlagt utbytte
Endring LCR-behov
Netto fundingbehov
Funding forfall
Brutto fundingbehov
Forutsatt innskuddsvekst
Potensielt brutto fundingbehov

2016
500
-200
9
-5
42
346
100
446
200
646
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2017
600
-250
11
-5
50
405
405
250
655

2018
700
-275
13
-6
58
490
500
990
275
1 265

2019
800
-325
14
-7
67
549
200
749
325
1 074

2020
900
-350
16
-8
75
633
500
1 133
350
1 483

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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Krav til LCR per signifikant valuta
• Finanstilsynet har publisert et høringsnotat vedrørende krav til
likviditetsreserve i signifikante valutaer.
• Kort fortalt foreslår tilsynet at:
– Foretak som «kun eller i hovedsak» har norske kroner som signifikant valuta (forpliktelser i en valuta
som utgjør mer enn 5 prosent av foretakets totale gjeld) skal ha et krav i NOK tilsvarende minstekravet
på totalnivå, altså 70 prosent i år, 80 prosent fra 31.12.2016 og 100 prosent fra 31.12.2017. For
systemviktige foretak er kravet allerede satt til 100 prosent.
– Tilsynet foreslår videre at foretak som har euro og/eller dollar som signifikant valuta skal ha en LCR i
NOK på minst 50 prosent. Underdekning i NOK må dekkes opp med likvide eiendeler i euro og/eller
dollar.
– For øvrige signifikante valutaer skal LCR-kravet følge minstekravet på totalnivå.
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Tematilsyn: Stresstesting likviditet
• Finanstilsynet har publiserte en samlerapport fra gjennomført tematilsyn på likviditetsområdet.

• Tematilsynet har omfattet 5 større banker.
• I samlerapporten oppsummerer Finanstilsynet sine observasjoner og sentrale momenter fra
tilbakemeldingene som er gitt til bankene. Noen momenter fra disse tilbakemeldingene er:
– Stresstestene fremstår som milde
– Stresstestene omfatter få variabler og dekker ikke alle poster i eller utenfor balansen som kan ha vesentlig effekt på
likviditetssituasjonen
– Fall i priser på bolig- og næringseiendom bør ikke inngå bare i OMF-foretakenes stresstesting, men også på morbank- og
konsernnivå
– Innføringen av LCR som minstekrav bør få betydning for bankenes stresstesting
– Det anbefales gjennomført reverserte stresstester av variablene som inngår i LCR for å belyse hvor mye en post eller
avkortningssats kan endres før krav til LCR brytes
– Stresstestene er ikke tilstrekkelig beskrevet i styringsdokumentene
– Stresstestene utføres og rapporteres til styret for sjelden eller i for lite omfang
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Tematilsyn: Stresstesting likviditet
• Andre poenger som Finanstilsynet trekker frem er bl.a.:
– Stresstester som gjelder intradag og andre perioder kortere enn 1 måned savnes hos de fleste av bankene
– Morselskapets likviditetsmessige ansvar overfor OMF-foretak i stressituasjoner er i liten grad problematisert
– Bankene beregner og tillegger LCR vekt som internt styringsmål, men bare et par banker gjør en eller annen
form for fremskriving av LCR. Det samme gjelder fremskrivinger av likviditetsindikator 1 og NSFR.
– Avkortningssatsene i bankenes stresstester er kun i begrenset grad strengere enn LCR.
– Bankene synes i liten grad å foreta avkortninger av andre aktiva enn de som er LCR-godkjente
– Det er i beskjeden grad bruk av stresstestresultatene i bankenes utforming av likviditetsstrategi, risikorammer
og beredskapsplaner
– Det er et betydelig innslag av nøkkelpersonrisiko og regnearkrisiko knyttet til prognose- og stresstestarbeidet
i bankene.
– Internrevisorene har befattet seg lite med likviditetsstresstestene
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Finansforetaksforskriften & Compliancefunksjonen
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«Finansforetaksforskriften»
• Forslag til samleforskrift for å «rydde opp» i eksisterende forskriftsverk som
følge av ikrafttredelsen av den nye Finansforetaksloven.
• Høringsfristen var 1. april 2016
• En rekke eksisterende forskrifter foreslås opphevet
• Forslag om ny Pensjonsforetaksforskrift
• Forslag til endringer i CRD IV / CRR-forskriften, Kapitalkravsforskriften og
Risikostyringsforskriften
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«Finansforetaksforskriften»
• I all hovedsak videreføring av eksisterende regelverk, men noen endringer og
nyheter – blant annet:
–
–
–
–
–

For bank videreføres eksisterende unntak for plikt til å ha internrevisjon
Forskriftens §13-3 angir risikoutvalgets ansvarsområder
Finansforetakene ikke lenger underlagt Risikostyringsforskriften
Relevante deler av Risikostyringsforskriften tas inn i en ny Del VI til CRD IV/CRR-forskriften
Bestemmelser om styring og kontroll i Kapitalkravsforskriften overføres til Del VI i CRD IV/CRRforskriften
– CRD IV/CRR-forskriften får dessuten bestemmelser om:
• Internrevisjon
• Compliancefunksjonen (herunder likelydende organisatoriske krav som for dagens
risikostyringsfunksjon)
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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. …
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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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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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