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RISIKO OG KAPITALSTYRING 
 
Redegjørelse i henhold til Pilar 3 - 2016 
 
Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens kapitell IX (pilar 3) 

 
 

1.Innledning og formål med dokumentet 
Formålet med dette dokumentet er å oppfylle kravene til offentliggjøring av finansiell 
informasjon i tråd med kapitalkravsforskriftens del IX. 
 
Kapitaldekningsregelverket baseres på tre såkalte pilarer:  
Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital  
Pilar 2: Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging  
Pilar 3: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon 
 
Dette dokumentet dekker den sistnevnte av disse pilarene.  
Det vil bli utarbeidet et tilsvarende dokument årlig. Vesentlige endringer som gjør at 
innholdet i dokumentet avviker betydelig fra faktiske forhold vil i særskilte tilfeller 
kunne medføre hyppigere oppdatering av informasjonen.  
Alle tall i dokumentet er per 31. desember 2016. 
IBM Finans Norge AS benytter standardmetoden ved beregning av kapitalkrav for  
kredittrisiko etter Pilar 1. Dette innebærer at det benyttes standardiserte, 
myndighetsbestemte risikovekter ved beregningen av kapitalkravet. Ved beregning 
av kapitalkrav for operasjonell risiko benyttes basismetoden, som innebærer at 
kapitalkravet beregnes på grunnlag avgjennomsnittlig inntekt siste tre år.  
 
IBM Finans Norge AS har ingen handelsportefølje og beregner derfor ikke 
kapitalkrav for markedsrisiko etter Pilar 1.  
 
I den grad det foreligger risiko som medfører behov for kapital utover det som 
fremgår av kapitalkravene etter Pilar 1, tas disse hensyn til i Pilar 2-vurderingen og 
med det i selskapets kapitalmål og komposisjonen av dette. 
 
Dokumentet er ikke underlagt revisjon. 
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IBM Finans Norge AS har to forretningsområder: 
Commercial Financing (COF) som er finansiering av utestående fakturaer fra 
leverandører til Business Partnere. 
Customer Financing (CUF) som er leasing og lån til bedriftskunder. Dette 
forretningsområdet ble overtatt fra International Business Machines AS pr. 1. 
november 2016. 
 
 
 
 

2.Konsolidering 
IBM Finans Norge AS har  ingen datterselskaper. 
 Selskapet er pr. 31/12 2016 100% eid av International Business Machines AS.  I 
mars 2017 ble eierskapet overført til IBM Global Financing Investments II B.V.Og er 
100% kapitalisert av IBM Corporation. 
 

3.Ansvarlig kapital og kapitalkrav 
 
3.1 Ansvarlig kapital 
IBM Finans Norge AS ansvarlige kapital består  av ren kjernekapital som utgjør  kr 
135.744.000,-.Kjernekapitalen består av innskutt egenkapital og opptjent 
egenkapital. 
 
IBM Finans Norge AS avlegger sitt regnskap i henhold til IFRS. For 2016 er det 
vedtatt at overskudd skal legges til egenkapitalen og er  dermed  med i egenkapital 
ved beregning av kapitaldekning pr. 31.12 2016. 
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3.2 Kapitalkrav 
I følge Pilar 1 er minimumskravet til kapital på  kr. 71.739.000,-. 
Dette kommer frem på følgende måte: 

 
                                                                              Risikovekt                          Minimumskrav 

Engasjementer                          450.718.000     100%                                   36.057.000,- 

Engasjementer                          375.958.000       50%                                   30.076.000,-   

Engasjementer                            18.142.000        20%                                     1.451.000,- 

Ubenyttet kreditt                      132.592.000       20%                                     2.607.000,-  

                                                                                                                        _______________     

Kredittrisiko                                                                                                       70.192.000,- 

Operasjonell risiko                        19.338.000     100%                                  1.547.000,- 

                                                                                                                        _______________ 

Totalt kapitalbehov                                                                                         71.739.000,- 

                                                                                                                       =============== 

    
Buffer på 7% gir et tilleggskrav på kr.61.418.000,-Dette gir en overdekning  på kr. 
2.587.000,-.     
 

 
 
 
 

4.Kredittrisiko 
Customer Financing: 
Ett av engasjementene til IBM Finans Norge AS utgjør totalt kr 
604.334.138,- av totale aktiva pr. 31.12.2016. IBM Finans Norge AS har 
kredittsikringskontrakt med et utenlandsk verdipapirforetak som dekker kr. 
485.334.138,- 
ved betalingsmislighold, gjeldsforhandling, konkurs m.m. som tilfredsstiller kravene i 
kapitalkravforskriften § 17-11 a. Verdipapirforetaket er ratet i risikoklasse 2 og 
risikovektingen av den sikrede delen av engasjementet blir da 50 % i henhold til 



4 

 

kapitalkravforskriften § 18-7. Beregningsgrunnlaget for kredittrisiko reduseres derfor 
med kr242.667.000,-. 
Offentlige kunder med kreditt-rating 1 har blitt risikovektet med 20%. 
Resten av porteføljen risikovektes med 100%. 

 
Commercial Financing: 
 Risikoen for tap som følge av at en motpart ikke kan gjøre opp for seg i henhold til 
inngått avtale er svært lav da det for alle våre klienter er kredittforsikring og for de fleste 
morselskaps garantier. Bankgaranti blir også benyttet. 
Ubenyttet kreditt blir ikke bokført, men likevel overvåket og tatt med i kredittrisiko med 
risikovekt på 20%. 

 
 
5. Operasjonell risiko 
 Operasjonell risiko er risiko for tap som oppstår som følge av ineffektive, utilstrekkelige 

eller sviktende interne prosesser, menneskelig svikt, svikt i systemer eller eksterne 

hendelser. 

Definisjonen inkluderer forhold som risiko knyttet til produkter, tjenester, IT, interne og 
ekserne svindelhendelser, skade på fysiske eiendeler og overholdelse av avtaler . 
Potensielle tap vurderes som små og man ser ikke at det er behov for ytterligere kapital 
utover pilar 1. 
 

 
6. Markedsrisiko 
 Foretaket har ingen handelsportefølje og er således ikke underlagt krav om å beregne 
kapital for markedsrisiko i henhold til kapitalforskriften. 
 

 

7. Risiko knyttet til pensjonsforpliktelser 

I IBM Finans Norge AS er det kun to ansatte med ytelsespensjonsordning som det kan 

være noen eventuell risiko ved. Disse er imidlertid så godt dekket at man ikke  kan se at 

det er behov for kapital utover PILAR 1.   

 

8. Risiko for overdreven gjeldsoppbygging 

Ingen risiko knyttet til gjeldsoppbygging siden egenkapital vil bli tilført etter behov. 
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9. Systemrisiko 

Foretaket kan ikke ansees som en del av en struktur som kan være eksponert for en 

systemrisiko. 

10.  Renterisiko 

Alle innlån og rente på leasing-avtaler har fastrente. 

Foretaket er finansiert av IBM Treasury Services Center og International Business 

Machines AS.  Ettersom man investerer eller låner penger operer vi enten i en 

utestående eller tilgodehavende posisjon. Rente betales eller opptjenes på den daglige 

balansen på bakgrunn av Nibor 1m + 0,15%. Foretaket foretar løpende analyser for å 

bestemme effekten av renterisiko.    

  

11. Valutarisiko 

Alle lån blir tatt opp i NOK. Og all kreditt blir gitt i NOK. 

12. Likviditetsrisiko  

IBM finans Norge AS har avtale med IBM Treasury Services Center i Irland om at det til 

enhver tid skal gis lån når det er behov for å betale overdratte fakturaer fra IBM Finans 

Norge AS leverandører.  IBM Finans Norge AS er deltager i IBM cash pool hos Nordea. 

Saldo på foretakets bankkontoer viser IBM Fians Norge AS’ gjeld til (eventuelt 

tilgodehavende fra) IBM. 

Ved månedens slutt reklassifiseres saldo på denne konto fra hovedbokskonto for bank 

til konto for mellomværende mellom selskapene.  

     

13. Konsentrasjonsrisiko 

Customer Financing:Enkeltengasjementer som kan utgjøre konsentrasjonsrisiko 

er dekket gjennom kredittsikrignsavtaler som da vil redusere denne risiko. 

Vår eksponering mot olje- og offshoresektoren er megert begrenset og medfører 

dermed liten risiko. 
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Det er ingen signifikant geografisk konsentrasjonsrisiko, da kundene er nokså spredt 

utover landet. 

 

Commercial Financing: Konsentrasjonsrisiko er i utgangspunktet stor. Pr. 

utgangen av 2016 var største engasjementet 29%. De neste var på 22% og 15%. 

Denne risiko er ivaretatt ved at vi har kredittforsikring som dekker de aller fleste 

engasjementer, samt andre sikkerheter. Det er ingen signifikant geografisk 

konsentrasjonsrisiko, da kundene er nokså spredt utover landet.  

14. Forretningsrisiko/strategisk risiko 

Forretningsrisiko er risikoen for lavere inntekter som følge av reduserte volumer, 

prispress og konkurranse. Denne risikoen vil også føre til lavere opplåning fra IBM, 

dermed også lavere kostnader.  

Strategisk risiko er risiko for tap knyttet til feilslåtte beslutninger, mislykket eller svak 

implementering av fattede beslutninger eller dårlig respons på politiske, regulatoriske 

eller bransjemessinge endringer.  

Disse risikoene overvåkes og vurderes løpende og er sentrale i styrets og ledelsens 

arbeid med vedlikehold og utvikling av forretningstrategier. Dette overvåkes også innen 

International Business Machines Corporation.  

Enkeltengasjementet beskrevet under punkt 4 over medfører lav forretningrisiko for de 3 

neste årene. 

Innføring av nye regnskapsregler for balanseføring fra 2017 vil  kunne påvirke 

Curstomer Financing på sikt. 

   

15. Andre idenfiserte risikoformer 

Ingen identifiserte risikoer.   


