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ADMINISTRERENDE DIREKTØRS FORORD
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Administrerende direktørs forord
Bankenes sikringsfond er ansvarlig for
innskuddsgarantiordningen i Norge. En garanti som
sikrer alle en trygg plassering av penger i banken.
Koronapandemien preget 2020 og norsk økonomi opplevde
et tilbakeslag uten sidestykke i etterkrigstiden. Omfattende
finans- og pengepolitiske tiltak har likevel bidratt til å
bremse økningen i arbeidsledighet og dempet fallet i
husholdningenes og bedriftenes inntekter.   
Samlet sett har bankene klart seg godt under
koronapandemien og bankene har vært i stand til å
opprettholde tilbudet av kreditt. Økt mislighold, lavt
rentenivå og vedvarende smitteverntiltak innebærer at det
fortsatt er knyttet usikkerhet til bankenes inntjening. De siste
årene har bankene i takt med økte kapitalkrav, styrket sin
soliditet betydelig. Generelt sett er dermed bankene godt
rustet til å håndtere denne usikkerheten.
Det er utviklingen i den enkelte banks inntjening og
finansiering som påvirker garantiansvaret til Bankenes
sikringsfond. Ulike deler av bankmarkedet kan utvikle seg
ulikt. De siste årene har en sterk vekst hos spesialiserte
forbrukslånsbanker isolert sett økt risikoen vår.
Garanterte innskudd utgjør en vesentlig del av finansieringen
for flere av disse bankene. Omfanget av forbrukslån er nå
fallende, samtidig øker andelen av misligholdte forbrukslån.
Finansforetaklovens regel er at den enkelte banks årlige
bidrag til innskuddsgarantifondet skal være i samsvar med
«medlemmets andel av innskuddsgarantiordningens samlede
garantiansvar». En slik risikojustering av bidragene er en
viktig del av innskuddsgarantiordningen.
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Samlet har bankene en betydelig økning i innskudd i 2020.
Garanterte innskudd i medlemsbankene økte med nær
ni prosent fra september 2019 til september 2020.
Trolig kan veksten i stor grad tilskrives nordmenns
reduserte forbruksmuligheter som følge av
smitteverntiltakene. Samtidig er veksten et tegn på
tillit til bankene og til at garanterte innskudd er trygge.
Det finansielle systemet, som innskuddsgarantiordningen
er en del av, har fungert også ved et kraftig økonomisk
tilbakeslag.
Innskuddsgarantien reduserer faren for at mange innskytere
vil ta ut pengene sine samtidig. Rammes én bank av slike
uttak, kan det spre seg til flere. I en slik situasjon kan
bankene, selv om de er solide, få problemer med å fylle
rollen sin i det finansielle systemet og den økonomiske
aktiviteten i Norge kan bli skadelidende. Det overordnede
formålet med innskuddsgarantien er derfor å bidra til
finansiell stabilitet.
Vår visjon er at alle skal ha tillit til at innskuddene deres er
trygge. På hjemmesiden vår sikringsfondet.no finner du mer
om hva vi legger i dette og hva vi skal gjøre fremover.
Stig Helberg
Administrerende direktør
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Styrets årsberetning 2020
Bankenes sikringsfond – formål og virksomhet
Bankenes sikringsfonds oppdrag og virksomhet er definert
i lov om Bankenes sikringsfond og finansforetaksloven med
tilhørende forskrifter.
Bankenes sikringsfond administrerer og forvalter den norske
innskuddsgarantiordningen og har som hovedformål å
garantere for innskuddene i medlemsbankene. På denne
måten skal Bankenes sikringsfond bidra til finansiell
stabilitet. Den viktigste oppgaven er til enhver tid å være i
beredskap for å kunne håndtere situasjoner der en eller flere
medlemsbanker får problemer med å innfri sine forpliktelser.
Bankenes sikringsfond kan bidra med alternative tiltak for
å sikre et medlems fortsatte drift, eller foreta utbetaling til
innskytere dersom en medlemsbank avvikles under
offentlig administrasjon.  
Innskuddsgarantiordningen, så vel som virksomheten
til Bankenes sikringsfond, finansieres gjennom lovpålagt
bidrag fra medlemsbankene. Banker med hovedsete i Norge
er pålagt å være medlem, mens banker med hovedsete
i et annet EØS-land kan velge å bli medlem. Uansett om
medlemskapet er pliktig eller valgt ligger det et tillitsforhold
mellom Bankenes sikringsfond og finansforetakene om at
vi anvender midlene som tilføres ordningen i tråd
med oppdraget, ansvarlig og kostnadseffektivt.
Bankenes sikringsfond skal sørge for at
innskuddsgarantiordningen har et innskuddsgarantifond
og andre finansielle midler tilgjengelig, slik at utbetaling
til innskytere eller alternative tiltak kan gjennomføres.  
Bankenes sikringsfond skal i tillegg bistå Finanstilsynet som
krisehåndteringsmyndighet, forvalte krisetiltaksfondet,
og kan utføre andre administrative gjøremål knyttet til
krisetiltaksfondet.
Innkreving av risikojusterte fondsbidrag
Bidrag til innskuddsgarantifondet for 2020 er beregnet
i henhold til finansforetaksloven § 19-10. Bidrag til
krisetiltaksfondet beregnes i henhold til finansforetaksloven
§ 20-51. Det ble krevd inn et samlet bidrag på 2 375 millioner
kroner. Størrelsen på årlige bidrag til innskuddsgarantifondet
er 0,8 promille av medlemsbankenes samlede garanterte
innskudd. Tilsvarende størrelse for krisetiltaksfondet er
1 promille av samlede garanterte innskudd.
Bankenes sikringsfond - finansiell stilling og resultat i 2020
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er
til stede.

I henhold til endringer i finansforetaksloven gjeldende
fra 1. januar 2019 ble det etablert et krisetiltaksfond
ved at 55 prosent av Bankenes sikringsfonds midler
på dette tidspunkt disponeres av
krisehåndteringsmyndigheten. De gjenstående
45 prosent av midlene utgjør innskuddsgarantifondet.
Overføring av nettoverdien av eiendeler og forpliktelser
skal i henhold til overgangsregel skje innen 31. desember
2021, med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2021.
Midler som disponeres av krisehåndteringsmyndigheten
forvaltes i Bankenes sikringsfonds navn og presenteres under
egenkapitalen til Bankenes sikringsfond inntil overføring av
eiendeler og forpliktelser er foretatt.
Pr. 31. desember 2020 var egenkapitalen i Bankenes
sikringsfond 41,1 milliarder kroner, hvorav midler som
disponeres av krisehåndteringsmyndigheten utgjorde
22,7 milliarder kroner og midler i innskuddsgarantifondet
utgjorde 18,4 milliarder kroner. Egenkapitalen utgjorde
henholdsvis 1,24 prosent for innskuddsgarantifondet og
1,54 prosent for krisetiltaksfondet målt mot garanterte
innskudd pr. 30. september 2020. Pr. 31. desember
2019 utgjorde egenkapitalen i Bankenes sikringsfond
38,2 milliarder kroner, hvorav midler som disponeres av
krisehåndteringsmyndigheten utgjorde 21 milliarder
kroner og midler i innskuddsgarantifondet utgjorde
17,2 milliarder kroner.
I henhold til finansforetaksloven § 19-9 skal
innskuddsgarantifondet utgjøre et beløp som minst
tilsvarer 0,8 prosent av samlede garanterte innskudd.
Innskuddsgarantifondet overoppfylte dette minstekravet
med 6,6 milliarder kroner pr. 31. desember 2020.
Krisetiltaksfondet skal i henhold til finansforetaksloven
§ 20-50 utgjøre minst 1 prosent av samlede garanterte
innskudd. Midler som disponeres av
krisehåndteringsmyndigheten overoppfylte dette
minstekravet med 7,9 milliarder kroner på samme tidspunkt.
Bankenes sikringsfonds beholdning av verdipapirer og
finansielle kontrakter vurderes som handelsportefølje,
og markedsverdi legges til grunn ved bokføring av
beholdningene.
Bankenes sikringsfond hadde et overskudd på
2 890 millioner kroner i 2020. Overskuddet i 2019 var på
2 767 millioner kroner. Bidrag fra banker og finansforetak
utgjorde i 2020 totalt 2 375 millioner kroner, med en
fordeling på innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet på
henholdsvis 1 055 millioner kroner og 1 320 millioner kroner.
Forvaltningsresultat før omkostninger og honorarer ble
579 millioner kroner, som representerer en tidsvektet
avkastning på 1,51 prosent, en nedgang fra 1,55 prosent
i 2019. Årets overskudd er lagt til egenkapitalen.
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Driftskostnader
Samlede driftskostnader for 2020 utgjorde 64,4 millioner
kroner, mot 60,8 millioner kroner i 2019. Bankenes
sikringsfond har gjennom året fortsatt tilpasset seg endringer
i lovverk fra 1. januar 2019, herunder nye ansvarsområder
og økt kompleksitet. Dette har krevd en økning av både
kompetanse og kapasitet. Kontinuerlig forbedring av
metoder for utbetaling, automatisering av innhenting og
kvalitetssikring av data for bidragsberegning samt flytting har
også hatt effekt på kostnadene i 2020.
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Likviditet
Bankenes sikringsfonds likviditetssituasjon gjennom året
har vært tilfredsstillende, jf. kontantstrømoppstillingen.
Forskjellen mellom årsresultat og likviditetsendring gjennom
året skyldes primært reinvestering av avkastningen på
investeringene.

Utsikter for utviklingen i innskuddsgarantifondet
og krisetiltaksfondet
Investeringsstrategien for innskuddsgarantifondet
og krisetiltaksfondet videreføres i 2021. Midlene i
innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet vil i 2021
være investert i utenlandske statspapirer med høy
kredittvurdering og gjenværende løpetid opptil tre år.
I tillegg vil innskuddsgarantifondet være investert i korte
norske rentepapirer. Renterisikoen i fondene er lav og
en kraftig renteøkning over kort tid vil derfor ikke ha en
betydelig negativ effekt på verdiutviklingen i fondene.
I og med at alle investeringer i utenlandske statspapirer
valutasikres til norske kroner og innskuddsgarantifondet i
tillegg har investeringer i norske rentepapirer vil det norske
rentenivået ha betydning for verdiutviklingen i fondene.
Med bakgrunn i dagens rentenivå vil investeringsresultatet
trolig være lavere i 2021 enn i 2020.

Bankenes sikringsfond har i 2020 etablert trekkfasiliteter på
5 milliarder kroner som øker innskuddsgarantiordningens
tilgjengelige midler.

Et økt rentenivå i Norge vil over tid bidra til høyere avkastning
i fondene. Størrelsen på fondene vil hovedsakelig være styrt
av størrelsen på bidragsinnbetalingene.

Investeringsstrategi
Bankenes sikringsfond forvalter innskuddsgarantifondet
og krisetiltaksfondet. Midlene i de to fondene skal
plasseres i likvide eiendeler med lav risiko. I 2020 har
krisetiltaksfondet og innskuddsgarantifondet vært investert
i utenlandske statspapirer med høy kredittvurdering og
gjenværende løpetid opptil tre år. Innskuddsgarantifondet
skal ifølge investeringsstrategien i tillegg være investert i
korte rentepapirer utstedt av den norske stat og kan være
investert i rentepapirer utstedt av norske fylkeskommuner
og kommuner. I 2020 har innskuddsgarantifondet ikke vært
investert i rentepapirer utstedt av norske fylkeskommuner
og kommuner.

Utarbeidelse av ny modell for bidragsberegning
Bankenes sikringsfond arbeider med et høringsnotat med
forslag til endringer i dagens modell for bidragsberegning.
Høringsnotatet vil bli sendt ut i løpet av første halvår 2021
for at medlemsbankene og andre kan gi sine innspill. Det er
planlagt å bruke den nye modellen for beregning av bidrag til
innskuddsgarantifondet fra og med 2022.  

ESG vektlegges i forvaltningen. Ved endringer i
investeringsuniverset vil faktorer knyttet til miljø, sosiale
forhold og foretaksstyring bli vurdert. Bankenes sikringsfond
forventer at eksterne forvaltere og valutamotparter har
signert FX Global Code.  
Bankenes sikringsfonds eksponering mot markedsrisiko,
kredittrisiko og likviditetsrisiko
Bankenes sikringsfond er eksponert mot markedsrisiko,
kredittrisiko og likviditetsrisiko gjennom sine investeringer
i utenlandske statsobligasjoner og norske rentepapirer.
I samsvar med Bankenes sikringsfonds oppdrag har
styret fastsatt strenge krav til likviditet og kredittkvalitet
i verdipapirbeholdningene. Porteføljen av utenlandske
statsobligasjoner er 100 prosent valutasikret.
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Evaluering av innskuddsgarantidirektivet
Innskuddsgarantidirektivet (DGSD) og
krisehåndteringsdirektivet (BRRD) er i ferd med å bli
evaluert av EU-kommisjonen. Som et ledd i dette
gjennomfører EU-kommisjonen en høring for å få
synspunkter og erfaringer fra interessenter og brukere av
regelverket. Innskuddsgarantidirektivet er foreløpig ikke
tatt inn i EØS-avtalen, men det materielle innholdet er i det
vesentlige gjennomført i finansforetaksloven og i lov om
Bankenes sikringsfond.
Målet med evalueringen er å utvikle mer effektive regler
for håndtering av banker i krise. Innskyterne skal sikres lik
behandling og god beskyttelse og innad i EUs bankunion så
omfatter dette en mulig felles innskuddsgarantiordning
(EDIS - European deposit insurance scheme).
Internasjonalt samarbeid
Bankenes sikringsfond har en aktiv rolle i ulike internasjonale
fora i arbeidet med å videreutvikle innskuddsgarantiordningen og krisehåndtering.  Dette omfatter IADI (International
Association of Deposit Insurers), EFDI (European Forum of
Deposit Insurers), EBA (European Banking Authority) og
EUs arbeidsgruppe for innskuddsgaranti og krisehåndtering
av banker.  
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Administrative forhold og organisering
Styret i Bankenes sikringsfond oppnevnes av
Finansdepartementet. Styret er Bankenes sikringsfonds
øverste myndighet og representerer Bankenes sikringsfond
utad. Den daglige ledelsen av virksomheten forestås av
administrerende direktør som er tilsatt av styret og
godkjent av Finansdepartementet.
Styret i Bankenes sikringsfond har i 2020 bestått av
4 kvinner og 3 menn. Finansdepartementet utnevnte
Endre Skjørestad til ny styreleder med virkning fra 4. februar
2020 med bakgrunn i at daværende styreleder Kari Olrud
Moen fratrådte vervet. Styret tilsatte Stig Helberg som
administrerende direktør med virkning fra 1. mars 2020.
Driftsorganisasjonen er samlet i «Analyse og kriseberedskap»
- med ansvar for beredskap, utbetaling, bankanalyse,
modeller og kommunikasjon - og «Kapitalforvaltning og
finansiering». I tillegg er det etablert støttefunksjoner
og kontrollfunksjoner.

Bankenes sikringsfond var ikke involvert i noen
krisehendelser i 2020.
Bankenes sikringsfond hadde ved årsskiftet 19 ansatte,
hvorav 9 er kvinner.  Bankenes sikringsfond er opptatt av å
skape et godt arbeidsmiljø som legger til rette for ansatte i
alle livsfaser. Det gjennomføres jevnlig medarbeidersamtaler
som følges opp med tiltak. De ansattes tillitsvalgte og
ledelsen har jevnlige møter for å drøfte aktuelle saker.
De ansatte er omfattet av ulike velferdsordninger og avtale
om bedriftshelsetjeneste. Sykefraværet i 2020 var på
1,1 prosent, en nedgang fra 2,1 prosent i 2019.
Bankenes sikringsfond flyttet 1. oktober til nye lokaler i
Dronning Mauds gate 10 i Oslo.
Bankenes sikringsfond driver ikke virksomhet som påvirker
det ytre miljø med støy eller utslipp, og arbeidsmiljøet anses
som tilfredsstillende. Det har ikke vært registrert skader eller
ulykker på arbeidsplassen i 2020.

Ved en eventuell krisesituasjon vil alle ansatte inngå
i forhåndsdefinerte team; kriseledelse, analyseteam,
kommunikasjonsteam, utbetalingsteam og finansieringsteam.
For å sikre tilstrekkelige beredskapsressurser i en
krisesituasjon har Bankenes sikringsfond inngått
rammeavtaler/samarbeidsavtaler med eksterne ressurser,
blant annet innenfor juridisk, kommunikasjon og IT sikkerhet.
Bankenes sikringsfond har i 2020 forbedret og oppdatert
planverket for beredskap, herunder policy og håndbok for
beredskap, rollekort, rutiner og malverk.

Oslo, 22. mars 2021
Endre Skjørestad
Styreleder
(elektronisk signert)

Torbjørn Hægeland
(elektronisk signert)

Trude Myklebust
Jøril Mæland
(elektronisk signert)
(elektronisk signert)
								

Arvid Andenæs
(elektronisk signert)

Marie Meling
(elektronisk signert)

Roar Hoff
(elektronisk signert)

Stig Helberg
Administrerende direktør
(elektronisk signert)
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Resultatregnskap
Alle tall i TNOK

NOTE

2020

2019

Bidrag til innskuddsgarantifondet

1, 2

1 055 048

1 010 182

Bidrag til krisetiltaksfondet

1, 2

1 320 109

1 261 569

12

9

358

2 375 166

2 272 108

724 331

700 681

Inntekter

Andre driftsinntekter
Sum inntekter
Resultat fra forvaltningsvirksomheten
Resultat rentepapirportefølje
Renteinntekter
Andre inntekter/kostnader

10

-1 199

-523

Gevinst og tap

11

-143 636

-147 200

Resultat rentepapirer

579 496

552 958

Netto forvaltningsresultat

579 496

552 958

Andre finansposter
Annen finansinntekt

13

1 669

2 305

Annen finanskostnad

13

-2 072

-20

-403

2 285

-64 448

-60 829

2 889 810

2 766 522

2 889 810

2 766 522

Netto andre finansposter
Driftskostnader
Driftskostnader
Resultat for regnskapsåret

14

Disponering
Overført til/fra egenkapital
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BALANSE

Balanse

Alle tall i TNOK

NOTE

31.12.2020

31.12.2019

Bankinnskudd

3

1 117 846

771 032

Obligasjoner og sertifikater

4

39 409 149

37 196 310

Finansielle derivater

5

1 404 582

1 638 167

0

210 029

2 783

402

EIENDELER

Uoppgjorte handler
Varige driftsmidler

7

Pensjonseiendel

9

0

229

Andre fordringer

6

15 816

35 384

41 950 176

39 851 553

41 119 197

38 229 386

27 377

740 563

110 161

324 154

Sum eiendeler
GJELD OG EGENKAPITAL

1

Egenkapital
Finansielle derivater

5

Uoppgjorte handler
Annen gjeld

8

687 172

550 544

Avsetning til pensjonsforpliktelser

9

6 269

6 906

830 979

1 622 166

41 950 176

39 851 553

Sum gjeld

Sum gjeld og egenkapital

Oslo, 22. mars 2021
31. desember 2020
Endre Skjørestad
Styreleder
(elektronisk signert)

Torbjørn Hægeland
(elektronisk signert)

Marie Meling
(elektronisk signert)

Trude Myklebust
Jøril Mæland
(elektronisk signert)
(elektronisk signert)
						

Roar Hoff
(elektronisk signert)

Arvid Andenæs
(elektronisk signert)

Stig Helberg
Administrerende direktør
(elektronisk signert)
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Kontantstrømoppstilling
Alle tall i TNOK

Årsresultat
Ordinære avskrivninger
Tilført fra årets virksomhet
Investering varige driftsmidler
Reduksjon (+) / Økning (-) beholdning obligasjoner og sertifikater
Reduksjon (+) / Økning (-) opptjente ikke forfalte renter
Reduksjon (+) / Økning (-) andre fordringer

2020

2019

2 889 810

2 766 522

338

208

2 890 149

2 766 731

-2 719

-275

-2 207 747

-1 677 029

-5 092

8 862

229 597

-140 456

-479 601

-1 156 361

-407

-1 751

Reduksjon (-) / økning (+) annen gjeld

-77 364

830 029

Netto likviditetsendring virksomhet

346 814

629 749

Likviditetsbeholdning pr. 01.01.

771 032

141 282

Likviditetsbeholdning pr. 31.12.

1 117 846

771 032

Endring finansielle derivater
Endring avsetning til pensjonsforpliktelser

Som likviditetsbeholdning regnes bankinnskudd og kontanter.
Ubenyttede trekkfasiliteter utgjør MNOK 5 000 pr. 31.12.2020,
og har løpetid på mer enn 1 år.
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NOTER TIL REGNSKAPET

Noter til regnskapet pr. 31.12.2020
Generelt
Banker med hovedsete i Norge skal være medlem av
innskuddsgarantiordningen. Finansdepartementet kan
bestemme at andre finansforetak enn banker med
hovedsete i Norge skal være medlem. Kredittinstitusjon
med hovedsete i annen EØS-stat som mottar innskudd
fra allmennheten gjennom filial i Norge, kan bli medlem
av innskuddsgarantiordningen dersom
innskuddsgarantiordningen i filialens hjemstat ikke gir like
god dekning som det som følger av loven her.
Regnskapet for Bankenes sikringsfond er satt opp i
overenstemmelse med lov om Bankenes sikringsfond,
finansforetaksloven, regnskapsloven, samt god
regnskapsskikk. For bestemmelser i lov om
Bankenes sikringsfond og finansforetaksloven med
forskrifter vedrørende overføring av eiendeler og forpliktelser
forvaltet av Bankenes sikringsfond i medhold av tidligere
gjeldende kapittel 19 i finansforetaksloven og etablering
av et krisetiltaksfond gjelder en overgangsordning til
31.12.2021. Disse bestemmelsene er derfor ikke fullt ut
reflektert i regnskapet for 2020. Se nærmere omtale under.
Oppstillingsplanen er tilpasset Bankenes sikringsfonds
nåværende virksomhet, og vil bli endret for å reflektere
overføringen av eiendeler og forpliktelser forvaltet
av Bankenes sikringsfond i medhold av tidligere gjeldende
kapittel 19 i finansforetaksloven og forvaltning av midler i
krisetiltaksfondet ved utløpet av overgangsperioden.
I årsregnskapet for 2020 er annen finansinntekt og annen
finanskostnad skilt ut på egne linjer i resultatregnskapet.
Postene var tidligere inkludert i andre driftsinntekter og
andre driftskostnader. Sammenligningstall er omarbeidet
tilsvarende.
Etablering av et krisetiltaksfond
I henhold til endringer i finansforetaksloven gjeldende fra
01.01.2019 ble det etablert et krisetiltaksfond som skal
benyttes til å finansiere fremtidige krisehåndteringstiltak.
Krisetiltaksfondet disponeres av Finanstilsynet som
krisehåndteringsmyndighet, mens Bankenes sikringsfond
har ansvaret for forvaltning. Bankenes sikringsfond kan
også få tildelt oppgaver knyttet til administrasjon av
krisetiltaksfondet. Krisetiltaksfondet fikk ved etablering tilført
55 % av midlene i Bankenes sikringsfond pr. 01.01.2019,

basert på verdivurdering pr. 31.12.2018. Videre oppbygging
av krisetiltaksfondet skjer gjennom bidragsbetalinger
fra banker og kredittforetak og avkastning på kapitalen.
Overføringen av eiendeler og forpliktelser skal i henhold
til overgangsregel skje innen 31.12.2021, med
regnskapsmessig virkning fra 01.01.2021. Fordelingen
av eiendeler og forpliktelser skal baseres på verdier
pr. 01.01.2019 med etterfølgende verdiutvikling,
tillagt innkrevet bidrag til krisetiltaksfondet, fratrukket
kostnad ved administrasjon av fondet. Midler som disponeres
av krisehåndteringsmyndigheten skal regnskapsmessig
presenteres som egenkapital i Bankenes sikringsfond inntil
overføringen er foretatt. Bankenes sikringsfonds årsregnskap
for 2020 er utarbeidet i samsvar med overgangsregelen.
Se for øvrig ytterligere omtale i note 1.

Vurderingsprinsipper finansielle
instrumenter
Generelt
Beholdning av verdipapirer og finansielle kontrakter vurderes
som handelsportefølje og markedsverdi legges til grunn
ved bokføring. For alle typer verdipapirer vil den offisielle
sluttkursen i markedet bli brukt når den er tilgjengelig.
Verdsettelse av verdipapirbeholdningene utføres daglig
av BNY Mellon Asset Servicing, som er fondets eksterne
leverandør av investeringsstøttetjenester. Primærkilden
til prising er Interactive Data og SS&C Technologies.
Deretter benyttes priser fra Bloomberg, Thomson Reuters
og Statpro Canada. For prising av valutaterminkontrakter
og valutabytteavtaler er kilden i hovedsak WM FX Rates.
Beholdningen av norske statskasseveksler verdsettes daglig
av Enhet for kontroll og oppfølging av forvaltningen i
Bankenes sikringsfond basert på transaksjonsdata fra
VPS Investorservice og priser fra Bloomberg og Eikon.
Ved månedsslutt benyttes priser fra Nordic Bond Pricing.
Bankenes sikringsfond foretar jevnlig kontroller av prising
og verdsettelse levert av eksterne leverandører.
Obligasjoner/sertifikater
For daglig prising og verdsettelse av statspapirer ved
periodeavslutninger, er offisielle siste kjøpskurs (bid
evaluation) normen. Der dette ikke finnes, innhentes
manuelle priser fra anerkjent analytiker- og meglermiljø eller
leverandører spesialisert på å levere priser for obligasjoner.
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Valutaomregning
Obligasjoner, sertifikater, likvide midler, fordringer og gjeld
omregnes og verdsettes daglig. Ved periodeavslutning foretas
verdsettelse etter balansedagens valutakurs. Både til den
daglige verdsettelsen og ved periodeavslutninger benyttes
WM Reuters kl 16.00 London closing rate.
Valutaterminkontrakter
Valutaterminavtaler og valutabytteavtaler bokføres til
markedsverdi. Bankenes sikringsfond benytter
bruttoføring av derivater.
Sikkerhetsstillelse
I forbindelse med handel i finansielle derivater krever
Bankenes sikringsfond sikkerhet i form av kontanter og
andre verdipapirer. Mottatt kontantsikkerhet som ikke er
juridisk adskilt fra andre kontanter innregnes i balansen
som eiendel med en korresponderende forpliktelse overfor
avhenderen av sikkerheten. Mottatt sikkerhet i form av andre
verdipapirer innregnes dersom sikkerheten selges, brukes
som frampantsettelse overfor andre motparter eller dersom
motparten misligholder vilkårene i den underliggende
kontrakten. Sikkerhet stilt overfor motparter fraregnes etter
samme prinsipper som mottatt sikkerhet. Dersom mottaker
av sikkerheten har rett til å selge sikkerheten eller stille den
som sikkerhet på nytt, klassifiseres eiendelen i balansen som
en eiendel stilt som sikkerhet, adskilt fra andre eiendeler.
Garantiforpliktelser
Bankenes sikringsfond har som formål å sikre
garanterte innskudd i medlemmene av
innskuddsgarantiordningen med inntil 2 millioner kroner
pr. innskyter pr. bank. Bankenes sikringsfond vil bokføre en
forpliktelse knyttet til innskuddsgarantien når det oppstår
en konkret hendelse der én eller flere banker blir avviklet
under offentlig administrasjon og Bankenes sikringsfonds
forpliktelse er et faktum.

Diverse vurderingsprinsipper

I notene til regnskapet er alle tall i 1 000 NOK dersom
ikke annet er opplyst.
Periodisering - inntektsføring
Renter og bidrag tas inn i resultatregnskapet etter hvert som
disse opptjenes som inntekter, i tråd med de generelle
regnskapsprinsipper i regnskapsloven. Bidrag beregnes pr.
kalenderår, se ytterligere omtale i note 2.
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Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader
periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente
ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et
tilgodehavende i balansen.
Endring i innkreving og allokering av bidrag
Endring i innkreving og allokering av bidrag mellom
foretakene for forrige år som følge av korreksjon av
innrapportert grunnlagsdata vil hensyntas ved fakturering
av bidrag året etter. For lite innkrevet bidrag fra enkelte
foretak føres som fordring i balansen pr. utgangen av året.
Tilsvarende vil for mye innkrevet bidrag fra andre foretak
føres som gjeld i balansen på samme tidspunkt.
Kostnader ved trekkfasiliteter
Etableringsprovisjon på trekkfasiliteter periodiseres over
løpetiden. Beredskapsprovisjon kostnadsføres når det
påløper.
Pensjoner
Bankenes sikringsfond har etablert pensjonsordninger
for de ansatte som tilfredsstiller kravene om obligatorisk
tjenestepensjon. Bankenes sikringsfond hadde tidligere en
ytelsesordning som ble avviklet med virkning fra 01.05.2019.
Det er nå kun én ansatt gjenværende i denne ordningen.
Øvrige medarbeidere inngår i en innskuddsbasert
pensjonsordning.
Innskuddsbasert pensjonsordning
Innskuddsbaserte pensjonsordninger innebærer at
Bankenes sikringsfond ikke gir løfte om fremtidig pensjon av
en gitt størrelse, men betaler et årlig tilskudd til de ansattes
pensjonssparing. Den fremtidige pensjonen vil avhenge
av størrelsen på tilskuddet og den årlige avkastningen
på pensjonssparingen. Bankenes sikringsfond har ingen
ytterligere forpliktelser knyttet til levert arbeidsinnsats
etter at det årlige innskuddet er betalt. Det er ingen
avsetning for påløpte pensjonsforpliktelser i slike ordninger.
Innskuddsbaserte pensjonsordninger kostnadsføres direkte.

Ytelsesbasert pensjonsordning
I en ytelsesbasert ordning er arbeidsgiver forpliktet til å yte
fremtidig pensjon av en nærmere angitt størrelse. Denne
ordningen fonderes og administreres gjennom et livselskap.
Den beregnede påløpte forpliktelse sammenholdes med
verdien av innbetalte og oppsparte fondsmidler.
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Dersom samlede pensjonsmidler overstiger
beregnet pensjonsforpliktelse på balansetidspunktet,
balanseføres nettoverdien som eiendel i balansen.
Dersom pensjonsforpliktelsene overstiger pensjonsmidlene,
klassifiseres nettoforpliktelsen som gjeld i balansen.
Pensjonsforpliktelsen beregnes som nåverdien av de
estimerte fremtidige pensjonsytelsene som regnskapsmessig
anses opptjent på balansedagen. Pensjonskostnaden er
basert på forutsetninger fastsatt ved periodens begynnelse.
Bankenes sikringsfond har også udekkede
pensjonsforpliktelser som finansieres over drift.
Pensjonsforpliktelser på slike avtaler føres som gjeld i
balansen. Disse forpliktelsene er nærmere omtalt i note 9.
Bankens sikringsfond har i tillegg forpliktelser som følge
av AFP-tilskottsloven. De løpende økonomiske bidrag til
denne ordningen er resultatført som en innskuddsbasert
forsikringsordning. Pr. 31.12.2020 er situasjonen slik at
det enkelte foretak ikke har informasjon som grunnlag
for å foreta beregning av forpliktelsen og ordningen er
derved, i samsvar med god regnskapsskikk, behandlet som
innskuddsbasert pensjon. I praksis er det kun Fellesordningen
for AFP som eventuelt vil ha datagrunnlag til å foreta
beregningen.
Periodens netto pensjonskostnader er inkludert i
”Driftskostnader” i regnskapet.
Pensjonskostnader og forpliktelser inkluderer
arbeidsgiveravgift.
Se for øvrig note 9.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost
fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivninger for året
belaster årets driftskostnader og er inkludert i denne post.
Skatt
I henhold til skatteloven § 2-30 har Bankenes sikringsfond
fritak for skatteplikt.
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Note 1
Egenkapital
Innskuddsgarantifond

Krisetiltaksfond

Sum egenkapital

35 462 864

-

35 462 864

-19 499 380

19 499 380

-   

Resultat for regnskapsåret

1 213 425

1 553 098

2 766 522

Egenkapital pr. 31.12.2019

17 176 908

21 052 478

38 229 386

Resultat for regnskapsåret

1 249 459

1 640 352

2 889 810

18 426 367

22 692 830

41 119 197

Spesifikasjon av egenkapital
Egenkapital pr. 31.12.2018
Overføring 55 % av virkelig verdi pr. 01.01.2019

Egenkapital pr. 31.12.2020

Bankenes sikringsfonds ansvarlige kapital er definert i lov om Bankenes sikringsfond § 4 som midler tilført innskuddsgarantifondet.
Pr. 31.12.2020 er også krisetiltaksfondet presentert som egenkapital i Bankenes sikringsfond i tråd med overgangsregel.
Innskuddsgarantifond
I henhold til finansforetaksloven § 19-9 skal innskuddsgarantifondet utgjøre et beløp som minst tilsvarer 0,8 %
av samlede garanterte innskudd.
Minstekrav til størrelse på innskuddsgarantifond
Lovpålagt minstekrav er beregnet med utgangspunkt i garanterte innskudd pr. utgangen av 3. kvartal 2020
på MNOK 1 476 131.
0,8 % av gjennomsnittlig garanterte innskudd inkl. topping up
Innskuddsgarantifond pr. 31.12.2020

11 809 045
18 426 367
6 617 322

Fond over minstekrav pr. 31.12.2020
Krisetiltaksfond

Ved lovendring ble det pr. 01.01.2019 opprettet et krisetiltaksfond ved at 55 % av Bankenes sikringsfonds midler på dette tidspunkt
disponeres av krisehåndteringsmyndigheten. De gjenstående 45 % av midlene tilhører innskuddsgarantifondet. Overføring av nettoverdien
av eiendeler og forpliktelser skal i henhold til overgangsregler i forskrift skje innen 31.12.2021, med regnskapsmessig virkning fra
01.01.2021. Fordelingen av eiendeler og forpliktelser skal baseres på verdier pr. 1. januar 2019 med etterfølgende verdiutvikling, tillagt
innkrevet bidrag til krisetiltaksfondet, fratrukket kostnad ved administrasjon av fondet. Midlene som vil bli tilordnet krisetiltaksfondet er
presentert under egenkapitalen til Bankenes sikringsfond pr. 31.12.2020. Krisetiltaksfondet skal i henhold til finansforetaksloven
§ 20-50 utgjøre minst 1 % av samlede garanterte innskudd.

Spesifikasjon av midler som disponeres av krisehåndteringsmyndigheten
Verdi av midler som disponeres av krisehåndteringsmyndigheten pr. 01.01
Forvaltningsresultat
Bidrag til krisetiltaksfondet
Forsinkelsesrenter på bidrag til krisetiltaksfondet
Honorar for forvaltning og administrasjon av krisetiltaksfondet

2020
21 052 478
333 472
1 320 109
6
-13 235

2019
  19 499 380
304 141
1 261 569
126
-12 738

Verdi av midler som disponeres av krisehåndteringsmyndigheten pr. 31.12

22 692 830

21 052 478

Minstekrav til størrelse på krisetiltaksfond
Lovpålagt minstekrav er beregnet med utgangspunkt i garanterte innskudd pr. utgangen av 3. kvartal 2020
på MNOK 1 476 131.
1,0 % av gjennomsnittlig garanterte innskudd inkl. topping up
Midler som disponeres av krisehåndteringsmyndigheten pr. 31.12.2020
				
Midler over minstekrav pr. 31.12.2020
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Note 2
Bidrag
Bidrag til innskuddsgarantifondet
Bidrag til innskuddsgarantifondet for 2020 er beregnet i henhold til finansforetaksloven § 19-10. Samlet årlig bidrag tilsvarer
0,8 promille av gjennomsnittet av samlede garanterte innskudd ved utløpet av 3. og 4. kvartal 2018 og 1. og 2. kvartal 2019.
								
					

2020

2019

Bidrag til innskuddsgarantifondet
Korrigering bidrag tidligere år

1 052 636
2 412

  1 010 182
-   

Sum

1 055 048

1 010 182

Bidrag til krisetiltaksfondet
Bidrag til krisetiltaksfondet for 2020 er beregnet i henhold til finansforetaksloven § 20-51. Samlet årlig bidrag tilsvarer
1,0 promille av gjennomsnittet av samlede garanterte innskudd ved utløpet av 3. og 4. kvartal 2018 og 1. og
2. kvartal 2019.

2020

2019

Bidrag til krisetiltaksfondet
Korrigering bidrag tidligere år

1 317 009
3 100

   1 261 569
-   

Sum

1 320 109

1 261 569

Note 3
Bankinnskudd
Skattetrekksmidler på egen konto utgjør TNOK 1 893 pr. 31.12.2020 mot TNOK 1 674 pr. 31.12.2019.  
Av bankinnskuddene er TNOK 756 235 plassert i utenlandsk valuta pr. 31.12.2020 mot TNOK 537 835 pr. 31.12.2019.
Pr. 31.12.2020 utgjorde andel av kontanter/bankinnskudd (ekskl. driftskonti) 2,4 % av midler forvaltet av Bankenes sikringsfond
(Net Asset Value). Tilsvarende tall pr. 31.12.2019 var 1,5 %.

Ubenyttede trekkfasiliteter utgjør MNOK 5 000 pr. 31.12.2020, og har løpetid på mer enn 1 år.
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Note 4
Obligasjoner og sertifikater

			
Debitorkategori

Kostpris

2020

2019

Markedsverdi
Opptjente ikke
(inkl opptjente ikke forfalte renter
forfalte renter

Kostpris

Markedsverdi (inkl
opptjente ikke forfalte
renter

Statssertifikater   3 184 740
Statsobligasjoner 35 818 424

   3 189 361
36 219 788

     -   
234 226

   3 014 406
33 360 480

3 029 241
34 167 069

        -   
229 134

Total

39 409 149

234 226

36 374 886

37 196 310

229 134

39 003 164

Opptjente ikke
forfalte renter

											
Markedsverdi inkl. opptjente ikke forfalte renter er TNOK 405 985 høyere enn kostpris pr. 31.12.2020. Pr. 31.12.2019 var markedsverdi
inkl. opptjente ikke forfalte renter TNOK 821 424 høyere enn kostpris.
						
Bankenes sikringsfond stiller krav til likviditet for obligasjonsbeholdninger. Likviditet i obligasjonsbeholdningene måles på månedlig basis
for hver enkelt obligasjon, for hver enkelt portefølje og på totalnivå. Videre stilles det krav til utsteders kredittverdighet.
							
						
Obligasjoner og sertifikater fordelt på land.						
2020

2019

Markedsverdi (inkl opptjente
ikke forfalte renter)

Markedsverdi (inkl opptjente
ikke forfalte renter)

Australia
Canada
Finland
Frankrike
Nederland
Norge
Singapore
Storbritannia
Sveits
Sverige
Tyskland
USA
Østerrike

2 817 116
2 742 156
-   
3 733 317
-   
3 189 361
-   
5 243 287
-   
-   
8 789 141
12 894 771
-   

2 295 764
2 748 662
427 511
4 444 522
1 448 576
3 029 241
567 487
4 570 432
1 140 860
881 737
6 418 823
8 493 869
728 825

Total

39 409 149

37 196 310

Land

Obligasjoner og sertifikater fordelt etter utsteders kredittverdighet pr. 31.12.2020

Kreditt
vurderingsbyrå
S&P
Moody’s
Fitch

AAA eller tilsvarende

AA+ eller tilsvarende

AA eller tilsvarende

AA- eller tilsvarende

Sum

17 537 774
30 432 545
27 690 389

12 894 771
-   
2 742 156

8 976 604
3 733 317
3 733 317

-   
5 243 287
5 243 287

39 409 149
39 409 149
39 409 149

Utsteders kredittverdighet presentert her er Local Currency Long Term Credit Rating pr. 31.12.2020 (kilde: Bloomberg).  

16

www.bankenessikringsfond.no

ÅRSRAPPORT 2020

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 5
Finansielle derivater							
2020
		

			
Debitorkategori

Eiendel

Terminkontrakter
Sum finansielle derivater

1 404 582
1 404 582

2019

Eiendel

Gjeld

Gjeld

1 638 167
1 638 167

27 377
27 377

740 563
740 563

Valutaterminer					
Av finansielle derivater eier Bankenes sikringsfond kun valutaterminer. Disse benyttes til økonomisk sikring av valutaeksponering
i obligasjonsporteføljen. Markedsverdien til terminkontraktene er avregnet som urealisert gevinst/tap på balansedagen.		
		
					
2020
2019
Derivatkategori

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Anskaffelseskost

Markedsverdi

-

1 377 205
1 377 205

-

897 603
897 603

Terminkontrakter i valuta
Total

Valutaterminer benyttes kun som økonomisk sikring av valutaeksponering i obligasjonsporteføljen.
				

			
Terminkontrakter fordelt på valuta.

2020
Valuta kjøpt
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
AUD
CAD
EUR
GBP
Totalt

2019

Valuta solgt

Netto nom volum

Markedsverdi

Netto nom volum

Markedsverdi

AUD
CAD
CHF
EUR
GBP
SEK
SGD
USD
GBP
EUR
USD
USD

2 825 673
2 898 383
-   
12 918 305
5 415 141
-   
-   
13 451 207
-   
-   
-   
-   

-12 146
119 160
-   
348 711
115 341
-   
-   
802 141
237
168
1 675
1 917

2 341 107
2 797 085
1 168 809
13 823 262
4 638 403
905 230
580 730
8 749 402
-

17 091
49 218
18 013
352 211
67 758
14 144
14 571
364 596
-

37 508 710

1 377 205

35 004 027

897 603

Med nominelt volum menes det NOK eksponering. Eksponeringen er fordelt på de valutaparene Bankenes sikringsfond
sikrer porteføljen i. Nominelt volum er ikke spesifisert ved kontrakter der NOK ikke er kjøpt eller solgt.
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Note 6
Andre fordringer		

			

2020

2019

Fordring på kupong - til gode kildeskatt *)    
Fordring på utbytte - til gode kildeskatt *)    
For lite innkrevet bidrag
Forskuddsbetalte kostnader
Div andre fordringer

-   
-   
377
15 396
44

  7 963
490
25 810
1 035
86

Total

15 816

35 384

*) Til gode kildeskatt på kuponger gjelder i hovedsak løpende kuponger på sveitsiske statsobligasjoner.
Til gode kildeskatt på utbytte gjelder rest på aksjeporteføljen som ble avsluttet i 2013.
			

Note 7
Varige driftsmidler			

2020
Inventar, EDB-utstyr,
påkostning leide lokaler

2019
Inventar, EDB-utstyr,
påkostning leide lokaler

Kostpris 01.01.
Kjøp
Avgang
Kostpris 31.12.

1 323
2 719
147
3 895

2 298
275
1 250
1 323

Akkumulert avskr. 01.01.
Årets avskrivning
Avgang
Akkumulert avskr. 31.12.

921
338
147
1 113

1 872
208
1 159
921

-

91
91
-

Bokført verdi 31.12.

2 783

402

Sum varige driftsmidler

2 783

402

Akkumulert nedskriving 01.01
Avgang
Akkumulerte nedskr. 31.12

Driftsmidler avskrives lineært med følgende årlige avskrivningssatser:
			
1/3 av kostpris
EDB- og annet elektronisk utstyr
1/5 av kostpris
Inventar
1/15 av kostpris
Påkostning leide lokaler
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Note 8
Annen Gjeld
2020

2019

Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift
Leverandørgjeld
Påløpte kostnader
Mottatt kontantsikkerhet
For mye innkrevet bidrag
Div annen gjeld

3 216
15 929
4 296
661 308
-   
2 423

2 489
1 237
2 655
516 292
25 810
2 061

Total

687 172

550 544

Note 9
Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler
Ytelsesbasert tjenestepensjonsordning
Bankenes sikringsfond har tidligere hatt ytelsesbasert
tjenestepensjon for alle medarbeidere som var ansatt
før 01.01.2013. Med virkning fra 01.05.2019 ble
ytelsesordningen avviklet og medarbeidere overført til den
innskuddsbaserte ordningen. Pr. 31.12.2020 er det
én gjenværende ansatt i ytelsesordningen.
Ansatte som ble overført fra ytelsesbasert til innskuddsbasert
pensjonsordning har fått en egen kompensasjonsordning.
Kompensasjonsordningen er etablert med basis i historisk
opptjeningstid innenfor den avviklede ytelsesordningen.
Ordningen gjelder kun for aktive ansatte og utbetales
frem til fylte 67 år eller avsluttes tidligere dersom
ansettelsesforholdet opphører. 5 ansatte inngår i
denne ordningen pr. 31.12.2020 og ytelsene inngår
i pensjonskostnadene.
Avviklingen av den ytelsesbaserte pensjonsordningen
medførte inntektsføring av usikrede pensjonsrettigheter
for lønn over 12 G og en kostnadsføring av bokført
overfinansiering av den sikrede ytelsesordningen i
regnskapet for 2019.
Pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnadene for 2020 for
den gjenværende ansatte i ytelsesordningen er beregnet i
henhold til NRS 6.
Innskuddsbasert tjenestepensjonsordning
Alle ansatte (unntatt én medarbeider) inngår i den
innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningen og
sparesatsene er 7 % av lønn opp til 7,1 G og 20 %
av lønn mellom 7,1 og 12 G.

Uførepensjon
Alle ansatte har rettigheter til uførepensjon. Premien er en
risikodekning som betales til et forsikringsselskap og er uten
kapitaloppbygging. Årlig premie inngår i pensjonskostnaden.
Ansatte som tidligere var medlem i ytelsesordningen har
uførepensjon for lønn over 12 G med risikodekning i
forsikringsselskap som er uten kapitaloppbygging.
Den årlige premien inngår i pensjonskostnaden.
Gjenværende usikrede pensjonsforpliktelser
Pensjonsavtaler som ikke er forsikringsmessig dekket,
benevnt som usikret pensjonsforpliktelse, omfatter i
hovedsak følgende forhold:
-     Opptjent rettighet til førtidspensjon fra 62 år for
      Bankenes sikringsfonds tidligere investeringsdirektør
-     Tidligere avdelingsdirektør har avtale om
      kompensasjon for tap i kollektiv ordning i perioden
      fra 62 til 67 år
AFP-ordningen
Bankenes sikringsfond er omfattet av den nye AFP-ordningen
i privat sektor som følger av AFP-tilskottsloven som trådte
i kraft i 2010, og har en økonomisk forpliktelse knyttet til
denne ordningen. Pr. 31.12.2020 har det enkelte foretak
ikke informasjon som gir grunnlag for å foreta beregning av
denne forpliktelsen og ordningen er derved, i samsvar med
god regnskapsskikk, behandlet som innskuddsbasert pensjon.
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Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ytelsesordningen

Diskonteringsrente
Forventet avkastning
Forventet lønnsvekst
Forventet G-regulering
Forventet reg. av pensjoner

2020

2019

1,70 %
2,70 %
2,25 %
2,00 %
0,00 %

2,30 %
3,80 %
2,25 %
2,00 %
0,50 %

2020

2019

1
0

1
0

Antall yrkesaktive
Antall personister

2020

Pensjonskostnad
Resultatført

2019

Sikret

Usikret

Sum

Sikret

Usikret

Sum

Nåverdi årets pensjonsopptj. (inkl AGA)
Rentekostnad av påløpt forpliktelse
Forventet avkastning av pensjonsmidler

214
48
-48

167
-

214
215
-48

994
377
-451

189
74
         -     

1 183
451
-451

Pensjonskostnad før aktuarielle avvik
Amortisering estimatavvik
Avkorting/opphør
Administrasjonskostnader

214
15

167
-   
-   

381
15

920
297
4 140
134

263
-4 989
                -

1183
-4 692
4 140
134

Sum netto resultatført pensjonskostnad i perioden
229
Premie Fellesordningen AFP
256
Innskuddspensjon
1 853
Kompensasjon avvikling tidligere YTP
1 825
Kompensasjon avvikling tidligere YTP engangskomp
Riskodekning uførepensjon inkl. tilleggspensjon
611

167
-   
-   
-   
-   
-   

396
256
1 853
1 825
-   
611

5 491
272
1 197
1 316
4 699
535

-4 726
          -

765
272
1 197
1 316
4 699
535

Totale pensjonskostnader og risikopremie

167

4 941

13 510

-4 726

8 784

4 774

2020

Pensjonsforpliktelse

2019

Balanse

Sikret

Usikret

Sum

Sikret

Usikret

Sum

Beregnet påløpt pensjonsforpl. (inkl AGA)
Estimert verdi av pensjonsmidler

2 381
2 582

7 376
-   

9 757
2 582

2 093
2 467

7 661
-

9 754
2 467

Netto pensjonsforpliktelser
Ikke resultatført aktuarielt avvik

201
(201)

7 376
-1 107

7 577
-1 308

-374
145

7 661
-755

7 287
-610

-   

6 269

6 269

-229

6 906

6 677

Netto pensjonsmidler (-) og -forpliktelser
		
Bokført eiendel (netto overfinansiering)
Bokført gjeld
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Årets endring pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelser

2020

2019

Inngående balanse pr 01.01.
Årets opptjening
Årets rentekostnad
Utbetaling til pensjonister og utbetalt AGA på premie
Avkorting
Aktuarielle avvik

9 754
214
215
-804
378

43 708
1 183
451
-1 697
-39 135
5 244

Utgående balanse pr. 31.12.

9 757

9 754

Årets endring pensjonsmidler
Pensjonsmidler

2020

2019

  2 467
82

25 836
487

Pensjonsmidler pr 01.01 tillagt aktuarielle avvik
Forventet avkastning pensjonsmidler
Innbetaling premier
Avkorting
Utbetaling pensjoner
Administrasjonskostnader

2 549
48
-15

26 323
451
2 390
-24 992
-1 571
-134

Estimerte pensjonsmidler pr. 31.12

2 582

2 467

-   

345

2020

2019

Renteinntekt bankinnskudd
Rentekostnad bankinnskudd
Renteinntekt for kontantsikkerhet stilt fra motparter
Rentekostnad for kontantsikkerhet stilt fra motparter

396
-1 250
458
-802

756
-210
45
-1 114

Total

-1 199

-523

Estimerte pensjonsmidler pr 01.01.
Aktuariell avvik

Faktisk brutto avkastning fondsmidler

Note 10
Andre inntekter og kostnader
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Note 11
Gevinst og tap rentepapirer
		

2020

2019

Realisert gevinster/tap
Urealisert gevinster/tap

-214 995
71 359

-1 070 099
922 900

Sum gevinster/tap

-143 636

-147 200

2020

2019

811 960
-1 026 957
1

441 965
-1 512 073
8

-214 995

-1 070 099

2020

2019

-408 242
479 601

-233 462
1 156 361

71 359

922 900

Spesifisering realiserte gevinster/tap
		
Obligasjoner/sertifikater
Valutaderivater
Erstatninger etter gruppesøksmål

Spesifisering urealiserte gevinster/tap
		
Obligasjoner/sertifikater
Valutaderivater

Note 12
Andre driftsinntekter
		

2020

2019

Netto inntekter fra kursvirksomhet
Annen driftsinntekt

8
1

358
-   

Total

9

358
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Note 13
Andre finansposter
Spesifisering annen finansinntekt

Renter av bankinnskudd
Annen finansinntekt
Valutagevinst

2020

2019

943
701
25

2 034
266
5

1 669

2 305

2020

2019

2 053
19

5
15

2 072

20

Spesifisering annen finanskostnad

Annen finanskostnad
Valutatap

Note 14
Driftskostnader
		
Lønn, honorar og annen personalkostnad
Administrasjons- og driftskostnader
Omkostninger eksterne forvaltere
Ordinære avskrivninger

2020

2019

32 143
25 657
6 309
338

32 011
22 789
5 821
208

64 448

60 829

Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn
		
Antall
ansatte pr. 31.12.2020 : 19
Lønninger, honorarer totalt
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Annen personalkostnad

Inkludert i lønnskostnaden er honorar til følgende
		
Styreleder
Styret for øvrig
Forretningsfører
Styrets rådgiver
Andre honorarer

2020

2019

23 257
3 807
4 753
326

19 149
4 126
8 385
350

32 143

32 011

2020

2019

155
497
-   
200
32

150
480
150
50
-
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Ytelser til administrerende direktør*

2020

2019

Lønn og feriepenger
Innskuddspensjon
Naturalytelser

1 949
123
15

-

*) Ytelsene gjelder for perioden 01.03.2020-31.12.2020
		
Administrerende direktør har ikke mottatt ytelser i form av bonus, overskuddsdeling eller lignende i 2020.

Ytelser til konstituert administrerende direktør *)
Lønn og feriepenger
Engangstillegg
Innskuddspensjon
Kompensasjon avvikling tidligere YTP
Naturalytelser

2020

2019

383
-   
25
95
3

570
111
37
142
17

*) Ytelsene i 2019 gjelder for perioden 01.10.2019-31.12.2019
    Ytelsene i 2020 gjelder for perioden 01.01.2020-29.02.2020
Det er ikke avtalt særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet til fordel for administrerende
direktør, konstituert administrerende direktør eller leder av styret.

		revisjon m.v.
Honorar

2020

2019

Honorar for lovpålagt revisjon
Honorar for annen bistand fra revisor
Honorar for andre attestasjonstjenester *)
Honorar for avtalte kontrollhandlinger **)

189
91
42
164

145
-   
45
288

Sum

485

479

*) Honorar til revisor for internkontrollbekreftelse
**) Honorar til revisor for kontroll av bidragsmodeller
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Note 15
Risikostyring
Overordnede føringer for investeringsstrategien
Styret skal etter vedtektene fastsette strategi og retningslinjer
for forvaltning av Bankenes sikringsfonds midler basert på
hensynet til en betryggende forvaltning, nødvendig likviditet
og etisk forvaltning.
Bankenes sikringsfond investerer i statspapirer med lav risiko.
Hensikten med denne investeringsstrategien er å ha likvide
papirer som holder seg godt i verdi i en situasjon hvor det kan
oppstå likviditetsmessige behov.
Investeringsstrategi
I investeringsstrategien for 2020 har styret besluttet å allokere
ca. 90 prosent av kapitalen til utenlandske statsobligasjoner
og ca. 10 prosent til norske statskasseveksler. Forvaltningen
av utenlandske statsobligasjoner utføres av Legal & General
Investment Management og DNB Asset Management.
Forvaltningen av norske statskasseveksler utføres av
kapitalforvaltningen internt i Bankenes sikringsfond.
Risikorammer
Risikorammer vedtas i styret. Styret gir maksimalrammer
knyttet til renterisiko, landvekter, valutasikringsgrad,
motpartsrisiko og maksimalt bankinnskudd.
Operasjonell risiko
Det er bygget opp et system av kontroller og rutiner for å sikre
et godt kontrollmiljø som bidrar til å redusere operasjonell
risiko. Bankenes sikringsfonds forvaltning kontrolleres av
Enhet for kontroll og oppfølging av forvaltningen.

Alle risikorammer innarbeides i Compliance-systemet
både lokalt hos ekstern forvalter og sentralt hos Enhet for
kontroll og oppfølging av forvaltningen. Enhet for kontroll og
oppfølging av forvaltningen følger opp eventuelle brudd på
rammer og rapporterer periodisk til administrasjon og styre,
og henter inn uavhengige uttalelser fra eksterne revisorer om
rutiner og kontrollaktiviteter (ISAE 3402 og SOC 1).
BNYM har ansvaret for daglige rapporter som omfatter
regnskap, beholdninger og transaksjoner for Bankenes
sikringsfonds statsobligasjonsportefølje. Forvalter oversender
sine transaksjonsdata elektronisk til BNYM som sammenstiller
og rapporterer konsolidert. Forvalter og BNYM utfører hver
for seg uavhengig prising av verdipapirene, som igjen blir
avstemt mot hverandre på månedlig basis. BNYM avstemmer
også alle bank- og depotkonti. For statskassevekselporteføljen henter Enhet for kontroll og oppfølging av forvaltningen
rapporter med transaksjoner og verdipapirbeholdninger fra
VPS Investorservice som kontrolleres mot sluttsedler,
og det benyttes priser fra Nordic Bond Pricing.
Valutarisiko
Bankenes sikringsfonds statsobligasjonsbeholdninger
er denominert og omsettes i utenlandsk valuta, og det
foreligger dermed valutarisiko. Valutaterminavtaler og
valutabytteavtaler anvendes for å styre valutarisikoen.
Forvalter har kun anledning til å foreta valutahandler som
sikring mot valutarisiko. Eksponering mot all utenlandsk
valuta kontrolleres daglig.

Eksponering mot fremmed Valuta 31.12.2020

Verdipapirportefølje (ekskl. Valutasikring)
Valutasikring
Netto valutaeksponering

AUD

CAD

EUR

GBP

USD

427,468
-427,829

408,057
-406,500

1,190,393
-1,187,953

448,402
-446,422

1,508,934
-1,504,762

-361

1,557

2,439

1,980

4,172
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Eksponering mot fremmed Valuta 31.12.2019

Verdipapirportefølje (ekskl. Valutasikring)
Valutasikring
Netto valutaeksponering

AUD

CAD

376,403
-375,991

405,978
-405,497

412

481

CHF

EUR

GBP

SEK

SGD

USD

127,482 1,362,977
-126,562 1,362,982

392,187
-392,319

947,650
-947,910

86,708
-86,626

945,130
-954,337

-132

-260

82

-207

920

-5

Motpartsrisiko og motregning
Bankenes sikringsfond inngår valutakontrakter med ulike motparter og dette medbringer motpartsrisiko. Det er inngått
standardiserte internasjonale avtaler med tilleggsavtale om sikkerhetsstillelse inkludert (ISDA Master Agreement med
Credit Support Annex). For eksempel når en forhåndsbestemt eksponeringsgrense mot en motpart har blitt overskredet,
stilles det sikkerhet. Denne sikkerheten er gitt i form av kontanter og obligasjoner med høy kredittrating.
Kredittrating/kredittverdighet til Bankenes sikringsfonds motparter overvåkes jevnlig, og eksponeringen mot motparter
monitoreres og kontrolleres daglig.
Beløp som ikke kan nettes i balansen, men som omfattes av rammeavtale for netting

Brutto verdi
Beløp i millioner kroner

Beløp som
motregnes
i balansen

Balaseført
verdi

Finansielle
instrumenter

Kontantsikkerhet

Verdipapirsikkerhet

Beløp etter
mulig
nettooppgjør

Eiendeler
Finansielle derivater
Stilt verdipapirsikkerhet

1405
0

-

1405
0

27
0

660
0

610
0

107
0

Sum eiendeler

1405

-

1405

27

660

610

107

Gjeld
Finansielle derivater

27

-

27

27

-

0

0

Sum eiendeler

27

-

27

27

-

0

0

Renterisiko
Durasjon er beregnet for posisjoner i rentemarkedet
og er vektet etter markedsverdi pr. 31.12.2020
(kilde: MSCI BarraOne). Durasjon viser effektiv
tilbakebetalingstid på en obligasjon/sertifikat, og er et
mål på rentesensitivitet. For 2020 er durasjonen 1,1,
mens tilsvarende tall for 2019 var 1,8.
Likviditetsrisiko
Investeringer består av utenlandske statsobligasjoner
konsentrert rundt de største og mest likvide markedene
samt norske statskasseveksler. Likviditeten vurderes som
tilstrekkelig til å møte Bankenes sikringsfonds forpliktelser.
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Skattemessige forhold/kildeskatt
Bankenes sikringsfond er unntatt fra beskatning i Norge,
men kan bli avkrevet kildeskatt på sine investeringer i
utlandet som det deretter søker om å få tilbakebetalt.
Den skattemessige statusen Bankenes sikringsfond har i
Norge gjør at det ikke alltid omfattes av skatteavtalene Norge
har med andre land. Dette gjør at Bankenes sikringsfond
må kartlegge og avklare dets skattemessige posisjon før det
investerer i nye markeder.
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Note 16
Garantiforpliktelser
Bankenes sikringsfond har som formål
å sikre innskuddene i medlemmene av
innskuddsgarantiordningen på inntil 2 millioner
kroner pr. innskyter pr. bank. I gitte tilfeller dekker
innskuddsgarantien også innskudd som overstiger
2 millioner kroner. Dette gjelder innskudd som er
mottatt på konto i løpet av de siste 12 månedene og
som skyldes en særlig livshendelse, som for eksempel
salg av bolig, mottatt arv eller forsikringsutbetaling.
Slike innskudd er dekket i sin helhet.
Bankenes sikringsfond skal dekke tap på garanterte
innskudd så snart som mulig og senest innen syv
arbeidsdager etter at:
       1. Finanstilsynet har kommet til at institusjonen
           ikke er i stand til å tilbakebetale innskudd, eller
       2. banken er vedtatt avviklet under offentlig        
administrasjon
Det er gitt nærmere regler i finansforetaksloven om
utbetaling og frister for forlengelse.
Samlet sett har bankene klart seg godt under
koronapandemien. Økt mislighold, lavt rentenivå
og vedvarende smitteverntiltak innebærer at det
fortsatt er knyttet usikkerhet til bankenes inntjening.
De siste årene har imidlertid bankene i takt med økte
kapitalkrav, styrket sin soliditet betydelig. Generelt
sett er dermed bankene godt rustet til å håndtere
denne usikkerheten.
Det har ikke inntruffet hendelser hvor Bankenes
sikringsfond skal dekke tap på innskudd i 2020
og det er ikke regnskapsført forpliktelser knyttet
til garantien. Det har heller ikke inntruffet slike
hendelser etter balansedagen.
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BANKENS SIKRINGSFONDS ORGANISERING

Bankenes sikringsfonds organisering pr. 31. desember 2020
Styret er Bankenes sikringsfonds øverste myndighet og representerer Bankenes sikringsfond utad.
Styret har i 2020 bestått av følgende medlemmer:
•      Kari Olrud Moen, styreleder (fratrådte 24. januar 2020)
•      Endre Skjørestad, styreleder (fra og med 4. februar 2020)
•      Torbjørn Hægeland
• Marie Meling
• Trude Myklebust
•      Jøril Mæland
• Odd Nordli
•      Lisbet K. Nærø

Finansdepartementet oppnevnte nytt styre i Bankenes sikringsfond med virkning fra 1. januar 2021 i
tråd med lov om Bankenes sikringsfond § 3. Fra 1. januar 2021 består styret av følgende medlemmer:
•      Endre Skjørestad, styreleder
•      Torbjørn Hægeland
• Marie Meling
• Trude Myklebust
•      Jøril Mæland
•      Roar Inge Hoff
•      Arvid Andenæs

Ledelsen i Bankenes sikringsfond består av følgende:
•      Stig Helberg, administrerende direktør
•      Sonja Lill Flø Myklebust, direktør
•      Tanja Log, investeringsdirektør
•      Tor Runshaug Foss, juridisk direktør
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ORGANISASJONSKART

Organisasjonskart pr. 31. desember 2020

Styret

Administrerende
direktør

Støttefunksjoner

Analyse og kriseberedskap

Kontroll og
oppfølging av
kapitalforvaltningen

Kapitalforvaltningen og
finansiering
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Endringer i medlemsmassen i 2020

Innskuddsgarantiordningen hadde 127 medlemmer ved utgangen av 2020, hvorav 118 med hovedsete i Norge og
9 filialmedlemmer. Dette er en netto nedgang på 3 medlemmer fra utgangen av 2019.  BB Bank ASA og TF Bank AB fusjonerte og
er videreført under navnet BB-TF Bank Norge NUF og ble samtidig filialmedlem i innskuddsgarantiordningen. Ofoten Sparebank og
Sparebank 68 grader Nord fusjonerte under navnet Sparebank 68 grader Nord. Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank fusjonerte
under navnet Skue Sparebank. BRA Bank ASA og Easybank fusjonerte med Easybank som overtagende bank, men BRA Bank ASA
ble videreført som navn. Gjensidige Bank ASA endret navn til Nordea Direct Bank ASA.

Medlemsforetak i innskuddsgarantiordningen pr. 31.desember 2020
Oppdatert oversikt over medlemsforetakene er tilgjengelig på vår hjemmeside
Medlemsforetak i innskuddsgarantiordningen med hovedsete i Norge
A
Andebu Sparebank
Aprila Bank ASA
Arendal og Omegns Sparekasse
Askim og Spydeberg Sparebank
Aurskog Sparebank
B
Bank Norwegian AS
Bank2 ASA
Berg Sparebank
Bien Sparebank ASA
Birkenes Sparebank
Bjugn Sparebank
Blaker Sparebank
BNbank ASA
BRA Bank ASA
C
Cultura Sparebank
D
DNB Bank ASA
Drangedal Sparebank
E
Eidsberg Sparebank
Eika Kredittbank AS
Etne Sparebank
Etnedal Sparebank
Evje og Hornnes Sparebank
F
Fana Sparebank
Flekkefjord Sparebank
Fornebu Sparebank
G
Gildeskål Sparebank
Grong Sparebank
Grue Sparebank
H
Haltdalen Sparebank
Haugesund Sparebank
Hegra Sparebank
Helgeland Sparebank
Hemne Sparebank
Hjartdal og Gransherad Sparebank
Hjelmeland Sparebank
Høland og Setskog Sparebank
I
Instabank ASA
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J
Jernbanepersonalets Sparebank
Jæren Sparebank
K
KLP Banken AS
Komplett Bank ASA
Kraft Bank ASA
Kvinesdal Sparebank
L
Landkreditt Bank AS
Larvikbanken – din personlige sparebank
Lillesands Sparebank
Lillestrøm Sparebank
Luster Sparebank
M
Maritime & Merchant Bank ASA
Marker Sparebank
Melhus Sparebank
MyBank ASA
N
Nidaros Sparebank
Nordea Direct Bank ASA
Nordic Corporate Bank ASA
Næringsbanken ASA 		
O
OBOSBanken AS
Odal Sparebank
Opdals Sparebank
Optin Bank ASA
Orkla Sparebank

SpareBank 1 Modum
SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 NordVest
SpareBank 1 Ringerike Hadeland
SpareBank 1 SMN
SpareBank 1 SR-Bank ASA
SpareBank 1 Søre Sunnmøre
SpareBank 1 Østfold Akershus
SpareBank 1 Østlandet
Sparebank 68 grader Nord
Sparebanken DIN
Sparebanken Møre
Sparebanken Narvik
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sparebanken Sør
Sparebanken Telemark
Sparebanken Vest
Sparebanken Øst
Spareskillingsbanken
Stadsbygd Sparebank
Storebrand Bank ASA
Strømmen Sparebank
Sunndal Sparebank
Surnadal Sparebank
Søgne og Greipstad Sparebank
T
Tinn Sparebank
Tolga- Os Sparebank
Totens Sparebank
Trøgstad Sparebank
Tysnes Sparebank

P
Pareto Bank ASA   

V
Valdres Sparebank
Valle Sparebank
Voss Sparebank
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

R
Rindal Sparebank
Romsdal Sparebank
Rørosbanken Røros Sparebank

Ø		
Ørland Sparebank
Ørskog Sparebank
Østre Agder Sparebank

S
Safe Deposit Bank of Norway AS
Sandnes Sparebank
Santander Consumer Bank AS
Sbanken ASA
Selbu Sparebank
Skagerrak Sparebank
Skudenes & Aakra Sparebank
Skue Sparebank
Sogn Sparebank
Soknedal Sparebank
SpareBank 1 BV
SpareBank 1 Gudbrandsdal
SpareBank 1 Hallingdal Valdres
SpareBank 1 Lom og Skjåk

Å 		
Åfjord Sparebank
Aasen Sparebank

www.bankenessikringsfond.no

Filialmedlemmer i innskuddsgarantiordningen
(jf. finansforetakslovens § 19-2)
BB-TF Bank Norge NUF
BlueStep Finans AB, Filial Oslo
Danske Bank (norsk filial av Danske Bank A/S)
Handelsbanken (norsk filial av Svenska Handelsbanken AB)
Nordea Bank Abp, filial i Norge
Nordnet Bank, filial av Nordnet Bank AB
Resurs Bank AB, NUF
Skandinaviska Enskilda Banken AB Oslofilialen
Swedbank Norge, filial av Swedbank AB
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VEDTEKTER

Vedtekter for Bankenes Sikringsfond
Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2020 jf.
forskrift 19. desember 2018 nr. 2145 til lov om
Bankenes sikringsfond § 1

Styrets godtgjørelse fastsettes av Finansdepartementet.

§ 1 Lovgrunnlag mv.
Bankenes sikringsfond er et eget rettssubjekt opprettet
ved lov. Virksomheten er regulert i lov 23. mars 2018 nr. 3
om Bankenes sikringsfond og lov 10. april 2015 nr. 17 om
finansforetak og finanskonsern, med tilhørende forskrifter.

(4) Styret kan vedta bestemmelser for sitt arbeid.

(3) Styreleder utpekes av Finansdepartementet.

§ 2 Foretaksnavn
Foretaksnavnet er «Bankenes sikringsfond». Virksomheten
skal være registrert i Foretaksregistret.

(5) Styret skal evaluere mål, strategier og risikoprofil minst
årlig. I den årlige gjennomgangen skal Bankenes sikringsfonds
viktigste risikoområder vektlegges. Gjennomgangen skal
omfatte overordnede retningslinjer samt systemer for
risikostyring og intern kontroll. Styret skal diskutere den
interne kontroll med revisor, herunder svakheter revisor har
identifisert og forslag til forbedringer.

§ 3 Forretningskontor
Bankenes sikringsfond skal ha sitt forretningskontor i Oslo.

(6) Styret fastsetter instruks og godtgjørelse for
administrerende direktør.

§ 4 Ansvarlig kapital
Bankenes sikringsfonds ansvarlige kapital består av midler
tilført innskuddsgarantifondet.

§ 7 Styrets møter
(1) Styremøte skal avholdes minimum fire ganger i året, eller
oftere dersom styrelederen finner det nødvendig eller hvis
minst to styremedlemmer forlanger det. Styremøte kan om
nødvendig avholdes digitalt eller som telefonmøte.

§ 5 Forvaltning av midler
(1) Styret skal fastsette investeringsstrategi og retningslinjer
for forvaltningen av midlene i innskuddsgarantifondet og
krisetiltaksfondet.
(2) Forvaltningen skal skje i betryggende og etiske former
basert på anerkjente prinsipper for miljø, sosiale forhold
og foretaksstyring. Den samlede porteføljen for hvert fond
skal kjennetegnes av lav risiko, tilstrekkelig diversifisering
og nødvendig likviditet. Innenfor disse rammene skal
forvaltningen søke god risikojustert avkastning.

2) Innkalling til styremøte skal skje skriftlig. Innkallingen skal
oppgi de saker som skal behandles. Administrerende direktør
foretar innkalling på vegne av styrelederen.
(3) Om det anses nødvendig, kan styrets leder velge å
fremlegge en sak for styret til skriftlig behandling.
Vedtak kan likevel ikke treffes ved skriftlig behandling
dersom et styremedlem krever saken behandlet på
styremøte. Vedtak truffet ved skriftlig behandling skal
forelegges for og protokolleres på første styremøte deretter.

(3) Midlene kan ikke plasseres direkte eller indirekte i
aksjer, egenkapitalbevis, annen ansvarlig kapital eller
konvertibel gjeld utstedt av norske banker eller i morselskap
i finanskonsern som omfatter norske banker, med mindre
dette skjer som tiltak etter finansforetaksloven § 19-11.

(4) Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar
ikke styreleder i møtet, velger styret en leder for
styrebehandlingen.

§ 6 Styrets myndighet og sammensetning
(1) Styret er Bankenes sikringsfonds øverste myndighet
og representerer Bankenes sikringsfond utad. Bankenes
sikringsfonds signatur tegnes av styrets leder alene eller to
styremedlemmer i fellesskap.

(5) Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.
Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis
hvem som har stemt for og imot. Styremedlem eller
administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning
eller dets begrunnelse, kan kreve dette innført i protokollen.
Protokollen underskrives av alle styremedlemmer som har
deltatt i styrebehandlingen, samt administrerende direktør.

(2) Styret skal ha syv styremedlemmer oppnevnt av
Finansdepartementet. Det kan oppnevnes varamedlemmer.
Departementet kan foreta suppleringsvalg og i særlige
tilfeller endre sammensetningen av styret. Oppnevningen av
medlemmer og varamedlemmer til styret gjelder for to år.

(6) For gyldig styrevedtak kreves at minst fire
styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes ved simpelt
flertall. Ved stemmelikhet, har møteleder dobbeltstemme.
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§ 8 Beredskapsfullmakt for ekstraordinære situasjoner
(1) I ekstraordinære situasjoner hvor det ikke er tid eller
mulighet til å samle styret fysisk eller digitalt, kan styrets
leder på vegne av styret treffe de beslutninger som er
nødvendig for å ivareta Bankenes sikringsfonds interesser,
herunder beslutte alternative tiltak etter finansforetaksloven
§ 19-11.

§ 10 Årsmelding og årsregnskap
(1) Bankenes sikringsfond skal hvert år utarbeide og avgi
årsmelding og -regnskap. Årsmeldingen og årsregnskapet skal
gjelde både innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet.
Administrerende direktør skal innen utgangen av mars
måned påfølgende år avgi utkast til revidert årsregnskap
til styret.

(2) Ved bruk av fullmakten skal styret så raskt som praktisk
mulig informeres om beslutningen som er truffet, og grunnen
til at det ikke har vært mulig å avholde styremøte i forkant.

(2) Årsmeldingen og årsregnskapet skal innen 30. juni
påfølgende år signeres av styret og administrerende direktør,
og sendes til Finansdepartementet, Finanstilsynet, Norges
Bank og Brønnøysundregistrene.

§ 9 Daglig ledelse
(1) Den daglige ledelse av virksomheten i Bankenes
sikringsfond skal forstås av en forretningsfører
(administrerende direktør) tilsatt av styret og godkjent av
departementet.
(2) Administrerende direktør forbereder saker som skal
behandles av styret. Styret kan gi instruks om hvilke saker
som skal styrebehandles og om administrerende direktørs
arbeidsoppgaver og plikter overfor styret.
(3) Administrerende direktør skal sørge for at
det blir fastsatt instrukser som angir de ansattes
arbeidsoppgaver og ansvarsforhold, samt rapporterings- og
saksbehandlingsregler.
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§ 11 Revisjon
Bankens sikringsfonds eksterne revisor utpekes av
Finansdepartementet, som også fastsetter revisors
godtgjørelse.
§ 12 Vedtektsendringer
Finansdepartementet kan til enhver tid endre disse
vedtektene, og kan gjøre skriftlig unntak fra vedtektene i
enkelttilfeller. Styret i Bankenes sikringsfond kan fremme
forslag til endringer i vedtektene.
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Bankenes sikringsfond
Postboks 1213 Vika
0110 Oslo

Telefon
+47 23 28 42 42
www.bankenessikringsfond.no
Grafisk produksjon
Ada Weel, Vild AS
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