.

Kombinert bufferk rav

86,9

Utlån og garantiar etter geografi.
Personmarknaden
Hjelmeland kommune
Strand kommune
Finnøy kommune
Forsand kommune
Suldal kommune
Stavanger kommune
Elles - inkl Eika Boligkredit

Brutto utlån
2017
2016
313.342
301.891
815.992
765.856
180.339
161.940
39.067
36.559
64.810
72.004
155.035
155.334
235.893
238.618
1.804.477

Næringslivsmarkanden
Hjelmeland kommune
Strand kommune
Finnøy kommune
Forsand kommune
Suldal kommune
Stavanger kommune
Elles

1.732.202

Brutto utlån
2017
2016
115.417
98.507
215.260
203.497
238.130
254.242
6.877
5.041
68.140
45.824
22.739
44.920
71.492
75.340
738.056

727.372

Garantiar
2017
150
77
75

2016
300
77
75

0
0

0
0

7.325
13.489

7.402
10.621

21.116

18.475

Garantiar
2017
5.337
27.701

2016
3.325
31.843

10.329
75

10.890
970

729
1.800
19.875

846
2.556
20.605

65.847

71.034

Banken har inngått renteswap-avtaler for å redusere bankens eksponering ovenfor rentesvingninger i
balanseposter. Avtalene er rene sikringsforretninger. Pr. 31.12.2017 har banken renteswap for fastrentelån
på kr 34,0 mill. Totalt utgjør fastrentelån kr 87,7 mill.
Avtalene behandles som sikringsforretninger, og verdsettes dermed regnskapsmessig etter samme
prinsipper som den sikrede post.

Renterisikoen oppstår som følge av at de enkelte eiendels- og gjeldspostene har ulik gjenstående
rentebindingstid. I banken er renterisikoen knyttet til fastrente utlån, obligasjonsporteføljen og fastrente
innlån.
Bankens styre har vedtatt rammer for den totale renterisikoen. Banken styrer renterisikoen mot det
ønskede nivå gjennom rentebindingen på plasseringer og innlån, samt ved bruk av rentederivater. Bankens
renterisiko er å anse som moderat.
Renterisiko måles og rapporteres årlig gjennom beregning av effekten på instrumentenes virkning av en
renteendring hvor hele rentekurven forutsettes å parallellforskyve seg med 1 prosentpoeng.

Renterisiko i tusen
Eiendeler
Utlån til kunder med flytende rente

kroner
-2.807

Utlån til kunder med rentebinding

-877

Rentebærende verdipapirer

-291

Øvrige rentebærende eiendeler
Gjeld
Innskudd med rentebinding

1.739

Andre innskudd

2.191

Verdipapirgjeld

1.073

Øvrig rentebærende gjeld
Utenom balans en
Renterisiko i derivater
Sum renteris ik o

340
1.369

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) er bankens egen prosess for å vurdere bankens
kapitalbehov. Kapitalbehovsvurderingen skal være framoverskuende. Dette innebærer at bankens
kapitalbehov skal vurderes i forhold til nåværende og fremtidig risikoprofil. Det er derfor et overordnet
prinsipp at banken i tillegg til å beregne behovet ut fra gjeldende eksponering (eventuelt rammer) også
vurderer behovet i lys av planlagt vekst, eventuelle besluttede strategiske endringer med videre.
Med risikotoleranse forstås størrelsen på den risikoen banken er villig til å ta i sin virksomhet for å nå sine
mål. Risikotoleransen kommer til uttrykk i rammeverket for virksomheten, herunder i begrensninger i
vedtekter, policyer, fullmakter, retningslinjer og rutiner. For noen av risikoene er det vanlig å fastsette
kvantitative begrensinger på risiko, for eksempel kvantitative rammer for markedsrisiko, rammer for store
engasjement, rammer for eksponering mot enkeltbransjer osv. For andre risikotyper er det mer naturlig å
benytte kvalitative begrensninger. Slike begrensninger angir hvor langt man er villig til å strekke seg på
enkeltrisikoer, og representerer derfor en beskrivelse av risikotoleransen for disse enkeltrisikoene. Bankens
risikotoleranse er forsøkt reflektert i kapitalbehovet som beregnes for hver enkelt risiko.
Ved beregning av samlet kapitalbehov (for alle risikoene) kan det argumenteres for at de ulike risikoene
ikke vil materialisere seg samtidig, og at det derfor eksisterer diversifikasjonseffekter som innebærer at det
samlede kapitalbehovet er lavere enn summen av kapitalbehovet for de enkelte risikoene. Banken har
imidlertid valgt å legge en konservativ tilnærming til grunn, og ser derfor bort fra slike effekter.

Banken stresstester effekten på kapitaldekningen av et alvorlig økonomisk tilbakeslag/nedgangskonjunktur.
Banken gjennomfører også egen stresstester av likviditetsrisiko.
Banken har vedtatt et minimumsnivå for kapital som skal gjenspeile bankens samlede risikotoleranse.
Vurderingen er basert på beregnet kapitalbehov, offentlige krav og markedets forventninger. Det er
etablert et sett av handlingsregler, hvor det fremgår hvilke tiltak som skal iverksettes ved ulike nivåer av
faktisk kapital.
Styret har godkjent utforming og metodevalg for kapitalbehovsvurderingen og stresstester.

Ansvaret og gjennomføring av bankens risikostyring og kontroll er delt mellom bankens styre, ledelse og
operative enhet.
Styret
Har ansvar for å påse at banken har en ansvarlig kapital som er tilstrekkelig ut fra ønsket risiko og bankens
virksomhet, samt sørge for at banken er tilstrekkelig kapitalisert ut fra regulatoriske krav. Styret fastsetter
de overordnede målsettingene relatert til risikoprofil og avkastning. Styret fastsetter videre de
overordnede rammer, fullmakter og retningslinjer for risikostyringen i banken, samt etiske regler som skal
bidra til en høy etisk standard.

Banksjef
Har ansvaret for den overordnede risikostyringen, herunder ansvarlig for at det implementeres effektive
risikostyringssystemer i banken, og at risikoeksponeringen overvåkes. Banksjef er videre ansvarlig for
delegering av fullmakter og rapportering til styret.
Risikokontrollfunksjonen
Den ansvarlige for Risikokontrollfunksjonen, har ansvaret for at banken etterlever vedtatte policyer,
retningslinjer og rutiner for risiko. I risikokontrollfunksjonen ligger ansvaret for at det utarbeides faste
risikorapporter til styret og i tillegg rapporterer ved brudd på rammer og retningslinjer.
Stillingen skal være uavhengig av ledere med ansvar for risikotaking, og vedkommende deltar ikke i
beslutninger som direkte relateres til områder som overvåkes og rapporteres.
Alle ledere
Har ansvar for å styre risiko og sikre god intern kontroll innenfor eget område i tråd med bankens vedtatte
risikoprofil. For å sikre god økonomisk og administrativ styring, skal den enkelte leder ha nødvendig
kunnskap om vesentlige risikoforhold innenfor eget område.
Revisor
Banken har ikke intern revisjon. Bankens ekstern revisjon etterprøver om rutiner og retningslinjer
etterleves, samt vurderer om bankens modellverk knyttet til risiko- og kapitalstyring gir et riktig uttrykk for
bankens samlede risiko- og kapitalsituasjon. Ekstern revisor utarbeider årlig en uavhengig bekreftelse av
bankens intern kontroll som også inneholder vurdering av bankens ICAAP analyse.

Ekstern revisor er RSM Norge AS ved statsautorisert revisor Åse Steen-Olsen som avgir sin
revisjonsberetning med basis i disse i tillegg til egen revidering av banken.

Banken eksponeres for ulike typer risiko. De viktigste er:
Kredittrisiko
Er risikoen for tap som følge av kunders eller andre motparters evne og
vilje til å oppfylle sine forpliktelser
Likviditetsrisiko
Er risikoen for ikke å være i stand til å innfri forpliktelser eller ikke evne å
finansiere eiendeler, herunder ønsket vekst, uten vesentlige økte
kostnader.
Markedsrisiko
Er risikoen for tap som følge av endringer i observerbare markedskurser
som renter, verdipapirkurser og valutakurser
Operasjonell risiko
Er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne
prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser.
Forretningsrisiko
Er risikoen knyttet til uventede inntekts- og kostnadssvingninger. Risikoen
kan være knyttet til konjunktursvingninger eller endret kundeadferd.
Omdømmerisiko
Er risikoen for svikt i inntjening og tilgang på funding på grunn av sviktende
omdømme hos kunder, motparter og/eller myndigheter.
Strategisk risiko
Er risikoen for tap som følge av feilslåtte strategiske satsninger

Styring og kontroll av enkeltrisikoer
Kredittrisiko
Kredittrisiko styres gjennom egne styringsdokumenter og bevilgningsreglement.
Styret gjennomgår årlig bankens styringsdokumenter og bevilgningsreglement for utlånsvirksomheten.
Gjennom styringsdokumentene defineres bankens kredittpolicy og det fastsettes overordnede mål for
eksponering knyttet til portefølje, bransje og enkeltkunder. Samlet danner dette grunnlaget for fastsettelse
av ønsket risikoprofil. Gjennom bevilgningsreglementet delegeres kredittfullmakt til banksjef innenfor visse
rammer. Banksjef kan videre delegere fullmakter. De delegerte fullmaktene er relatert til
enkeltengasjementers størrelse og akkumulert risiko.
Dyktige medarbeidere som har god innsikt i risikoelementer knyttet til kunden er den viktigste forutsetning
for at banken skal kunne realisere sin målsetting. Løpende kompetanseutvikling er en nødvendig
innsatsfaktor for å bygge opp og vedlikeholde kompetansen. Det er lederne innen privat- og
bedriftsmarkedet sitt ansvar å sørge for at medarbeidere har eller utvikler den nødvendige
kredittkompetanse.
Banken foretar risikoklassifisering av alle engasjementer som en integrert del av bankens kredittvurdering
og saksprosess. Banken benytter et risikoklassifiseringssystem for å overvåke kredittrisiko i bedrifts- og
personmarkedsporteføljen. Systemet er basert på en modell som avdekker forventet sannsynlighet for
mislighold og tap.
Risikoklassifiseringssystemet gjør banken bedre i stand til å beregne og styre risiko innenfor utlånsområdet.
Modellen inneholder ikke vurderinger basert på sikkerhetsverdier, og kundens risikoklasse er derfor en
sammensetting av eksterne og interne data som gir kunden en sannsynlighetsvurdering av fremtidig

mislighold (PD-verdi). Systemet bygger på en sammensetning av data for kundeadferd (behaviour-modell),
samt en modell for innhenting av generisk score. Både person- og næringskunder blir delt inn i 12
risikoklasser, med følgende tre hoved risikoklasser: Lav risiko, middels risiko og høy risiko.
Styret får kvartalsvis risikorapport, hvor porteføljekvaliteten fordeles mellom PM og BM. Rapporten viser
også utvikling i kvaliteten. I tillegg er det en beskrivelse av bankens største engasjementer til enhver tid.
Det rapporteres i forhold til rammer angitt i bankens kredittpolicy.
Risikokonsentrasjon, store engasjementer og grupper av engasjementer hvor det er en eller et fåtall felles
risikodrivere som kan påvirkes samtidig, skal begrenses.
Bankens portefølje av rentebærende verdipapirer påfører også banken kredittrisiko. Styret gjennomgår
årlig bankens policy for markedsrisiko hvor det fastsettes rammer for maksimal portefølje av rentebærende
verdipapirer, samt maksimalramme for eksponering per sektor og per utsteder.
Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å være i stand til å innfri sine forpliktelser eller ikke evne å finansiere
eiendeler, herunder ønsket vekst, uten vesentlige økte kostnader.
Styringen av likviditetsrisiko tar utgangspunkt i policy for likviditetsrisiko, som setter rammer for
likviditetsrisiko gjennom rammer for netto likviditetsbehov i ulike tidsintervaller, krav til langsiktig
finansiering, størrelse på udisponerte trekkrettigheter, størrelsen på likviditetsreserver og lengden på den
tidsperioden som banken skal være uavhengig av ny finansiering fra penge- og kapitalmarkedet.
Policy for likviditetsrisiko vedtas av styret og revideres minst årlig. Det rapporteres til styret hver måned.
Banken har mål om en innskuddsdekning på > 70%. Ved utgangen av året var innskuddsdekningen
på 69,7%. Liquidity Coverage Ratio(LCR), var på 166%, krav per 31.12.17 100%.
Styret vurderer likviditetsrisikoen som lav til moderat.
Markedsrisiko
Markedsrisikoen er risikoen for tap som skyldes endringer i renter, aksje-/verdipapirkurser og valutakurser.
Markedsrisiko oppstår hovedsakelig i forbindelse med bankens investeringer i verdipapirer og som følge av
funding aktiviteten, samt rente- og valutahandel.
Markeds risiko styres og overvåkes med bakgrunn i rammer vedtatt av styret gjennom bankens policy for
markedsrisiko og ihht gjeldende forskrifter. Policy for markedspolicy gjennomgås og revideres årlig av
styret. Det rapporteres månedlig til styret i forhold til rammene i policy.
Porteføljen av verdipapirer (ikke aksjer og aksjefond) forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS.
I banken er markedsrisikoen i prinsippet begrenset med bakgrunn i:
- Få verdipapirer med høy durasjon
- Banken har løpende sikring av renterisikoen gjennom swap avtaler. Bankens restrisiko vurderes
som moderat.
- Bankens eksponering i egenkapitalmarkedet utover eierinteresse i Eika Gruppen er ubetydelig.
- Bankens transaksjoner i utenlandsk valuta er ubetydelig.

Operasjonell risiko
Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller
systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser.
Styring og kontroll av operasjonell risiko omfatter:
Overordnet risikostyring og kontroll
Operativ styring og kontroll
Intern kontroll
Ekstern revisors kontroll
Sentralt i bankens overordnede styring og kontroll av operasjonell risiko er bankens årlige vurdering av
strategiske risikoer og risikoer knyttet til de ulike forretnings- og støtteprosesser. Denne vurderingen
danner grunnlaget for fastsettelse av kontrolltiltak relatert til de identifiserte risikoer. Policy for
operasjonell risiko revideres årlig av styret. Det rapporteres kvartalsvis til styret med kvantifisering av de
ulike operasjonelle risikoer.
Det operative ansvaret for styring og kontroll av operasjonell risiko og således også kvaliteten i bankens
drift, ligger hos den enkelte linjeleder. Linjelederne avgir årlig en bekreftelse av internkontrollen der det
rapporteres oppover i organisasjonen om statusen på internkontrollen innenfor den enkelte
organisatoriske enhet. Bekreftelsen danner grunnlaget for forbedringstiltak på identifiserte områder.
I tillegg foretas en løpende gjennomgåelse av anbefalinger fra ekstern revisor som grunnlag for
implementering av forbedringstiltak på reviderte områder.

Forretnings-, omdømme- og strategisk risiko
Banken er eksponert mot følgende vesentlige risikoer i tillegg til de som er gjennomgått i det overstående.
Forretningsrisiko:
Denne risikoen defineres som uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko,
markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- eller produktsegmenter og
være knyttet til konjunktursvingninger og endret kundeadferd.
Omdømmerisiko:
Omdømmerisiko er risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang som følge av sviktende tillit og omdømme i
markedet.
Strategisk risiko:
Banken definerer denne risikoen som risikoen for uventede tap eller sviktende inntjening i forhold til
prognoser knyttet til vekstambisjoner, inntreden i nye markeder eller oppkjøp.
Gjennomført analyse om kundetilfredshet og positive tilbakemeldinger fra kundene gir trygghet for at
banken evner å betjene på et tilfredsstillende servicenivå.

Etter nedskriving av
obligasjonen kan utsteder
skrive opp obligasjonen og
betale obligasjonsrenter ihht
de til enhver tid gjeldende
regler for slik oppskriving og
rentebetaling
Fonds-obligasjonar (E
og F)

112.895

186.447
-

-

299.342

-

ansvarlig lånekapital (g)

-

-

-

-

-

2.227

-

19.767

-

-

-

-

-

-

21.994

277.348

50.000

50.000

-

50.000

-

-

7.599

-

7.599

42.401
319.749

-

-

-

-

-

-

-

-

319.749

1.580.753

17,55 %

20,23 %
20,23 %

14,50 %
2,50 %
2,00 %
3,00 %

13,50 %

-

-

