




 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

Kombinert bufferkrav 100.345





 

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning -                       -                       -                       -                       

Lønnstakere o.l. 1.819.947             105.074                40.710                  1.965.731             

Utlandet 887                      -                       -                       887                      

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 204.504                22.973                  26.260                  253.737                

Industriproduksjon 24.874                  11.861                  1.972                   38.707                  

Bygg og anlegg 63.366                  5.038                   17.808                  86.213                  

Varehandel, hotell/restaurant 43.330                  8.244                   7.459                   59.034                  

Transport, lagring 27.785                  2.182                   7.877                   37.844                  

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 279.748                8.876                   9.550                   298.174                

Sosial og privat tjenesteyting 26.885                  4.646                   1.711                   33.242                  

-                       

Sentralbank 58.844                  -                       -                       58.844                  

Kredittinstitusjoner 157.505                -                       -                       157.505                

Sum 2.707.675         168.895            113.347            2.989.918         

Fræna Kommune 1.603.630                133.085                   98.393                     1.835.108                

Møre og romsdal for øvrig 603.201                   29.786                     14.954                     647.941                   

Landet for øvrig 499.957                   6.024                      -                          505.981                   

Utlandet 887                         -                          887                         

Gjennomsnitt 2.625.568         175.161            174.650            2.975.379         



 

 

Inntil 1 måned 1-3 måneder 3-12 måneder 1-5 år Over 5 år Uten løpetid Sum

Utlån og fordringer 347.256                23.838                  97.908                  602.833                1.485.108         150.732                      2.707.675 

Ubenyttede rammer -                       -                       -                       -                       168.895            -                             168.895    

Garantier -                       -                       -                       -                       113.347            -                             113.347    

Sum 347.256            23.838              97.908              602.833            1.767.350      150.732                2.989.917 

Offentlig forvaltning -                       -                       -                       -                       

Lønnstakere o.l. 1.788                   5.568                   2.517                   1.034                   

Utlandet -                       -                       423                      17                        

-                       -                       

Næringssektor fordelt: -                       -                       

Jordbruk, skogbruk, fiske -                       -                       -                       -                       

Industriproduksjon -                       -                       -                       -                       

Bygg og anlegg -                       -                       -                       -                       

Varehandel, hotell/restaurant -                       12.190                  3.797                   

Transport, lagring -                       -                       -                       

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester -                       26.963                  17.000                  4.000                   

Sosial og privat tjenesteyting -                       -                       -                       

-                       

Sum 1.788               44.721              23.737              5.051               -               -                       

Fræna Kommune 1.775                   34.154                  19.245                  

Møre og romsdal for øvrig 13                        8.686                   2.877                   

Landet for øvrig -                       1.199                   1.192                   

Utlandet -                       412                      423                      

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.



 

 

 

Utlån Garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån

Individuelle nedskrivninger 01.01. 18.717                     -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning -31                          -                          

Økte individuelle nedskrivninger i perioden 3.000                      -                          

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 2.559                      -                          

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -508                        -                          

Individuelle nedskrivninger 31.12. 23.737                     -                          

Endringer i nedskrivning på grupper av utlån siste år (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier

Nedskrivninger på grupper av utlån

Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01. 7.000                      -                          

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån -3.000                     -                          

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 4.000                      -                          

Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån 5.020                      -                          

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier -                          -                          

Periodens endring i gruppeavsetninger -3.000                     -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 31                           -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er foretatt individuelle nedskrivninger 33                           -                          

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -371                        -                          

Periodens tapskostnader 1.713                      -                          

Endringer i nedskrivninger på individuell utlån og avsetninger på garantier siste år 

(beløp i tusen kroner)



 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant

Andel sikret med 

garantier

Stater og sentralbanker 58.846                     58.846                     

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) -                          -                          

Offentlige foretak -                          -                          

Multilaterale utviklingsbanker -                          -                          

Internasjonale organisasjoner -                          -                          

Institusjoner -                          -                          

Foretak 294.318                   289.098                   

Massemarkedsengasjementer -                          -                          

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 2.238.593                2.238.593                90 %

Forfalte engasjementer 2.610                      2.610                      78 %

Høyrisiko-engasjementer -                          -                          

Obligasjoner med fortrinnsrett 149.513                   149.513                   

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 5.932                      5.932                      

Andeler i verdipapirfond 109.692                   109.692                   

Egenkapitalposisjoner  24.725                     24.725                     38.563                     

Øvrige engasjementer 198.708                   193.337                   

Sum 3.082.937         3.072.346         38.563              -                  



 

 

 

 

 

 

 

Beløp i tusen kroner Bokført verdi Virkelig verdi

Realisert gevinst/

-tap i perioden

Urealisert gevinst/

-tap 

Herav medregnet i 

kjernekapital

Herav medregnet

i tilleggskapital

Aksjer og andeler - gevintsformål -                          -                          -                          -                          -                      -                                

- børsnoterte aksjer -                          -                          -                          -                          -                      -                                

- andre aksjer og andeler -                          -                          -                          -                          -                      -                                

Aksjer og andeler - strategisk formål 60.996                     60.996                     1                             -                          1                         -                                

- børsnoterte aksjer -                          -                          -                          -                          -                      -                                

- andre aksjer og andeler 60.996                     60.996                     1                             -                          1                         -                                



 

 

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente 2.734                      

Utlån til kunder med rentebinding 0                             

Rentebærende verdipapirer 332                         

Øvrige rentebærende eiendeler 20                           

Gjeld

Innskudd med rentebinding -3.158                     

Andre innskudd -25                          

Verdipapirgjeld -804                        

Øvrig rentebærende gjeld -175                        

Utenom balansen

Renterisiko i derivater -                          

Sum renterisiko -1.075              



 





 

Kredittrisiko 

Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor banken. 

Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, utlån, kreditter, garantier, uoppgjorte handler, samt 

ubenyttede kreditter. Kredittrisiko avhenger av blant annet fordringens størrelse, tid for forfall, sannsynlighet for 

mislighold og eventuelle sikkerheters verdi. Kredittap kan også oppstå som følge av operasjonelle feil. Kredittrisiko er 

bankens vesentligste risiko og består hovedsakelig av utlån.

Som sikkerhet for bankens utlånsportefølje benyttes i hovedsak:

- pant i fast eiendom

- registrerbart løsøre, landbruksløsøre og driftstilbehør

- fordringer og varelager

- pant i bankinnskudd

- finansiell pant registrert i VPS, aksjer og obligasjoner

- kausjonister

Generelt kreves sikkerhet for alle typer lån, med unntak av lønnskontokreditt. 

Maksimal kreditteksponering

Maks kreditteksponering består av utlån til kunder, ubenyttede trekkrettigheter samt garantier. Banken benytter sikkerheter 

for å redusere risiko avhengig av marked og type transaksjoner. Sikkerheter kan for eksempel være fysiske sikkerheter eller 

garantier. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret, og kan for eksempel være bygniger, boliger eller varelager. Ved 

vurdering av sikkerhetens verdi legges til grunn en forutsetning om fortsatt drift. Unntak fra dette gjelder i situasjoner hvor 

det er foretatt nedskrivninger.



Risikoklassifisering

Ved utgangen av 2015 er 99,9 % av lån og 100,0 % av garantier risikoklassifisert. Banken vektlegger risiko ved prising av 

utlånsengasjementer, noe som også fremgår av prisliste. Det er derfor en klar sammenheng mellom risikoklasse og pris 

på lån: Lån med lav risiko har også tilsvarende lav rente.

Rekalibrering av risikoklassifiseringmodellen

Risikoklassifiseringsmodellene er validert i løpet av 2015. Resultatene av valideringen viste at både personmarked- og 

bedriftsmarkedsmodellene har svært god forklaringskraft. Samtidig fremkom det behov for å rekalibrere modellene.

Rekalibreringen medførte at bedriftsmarkedsporteføljen fikk en strengere vurdering og derigjennom et skift mot høyere 

risikoklasser. For personmarkedsporteføljen var konsekvensen motsatt. Kundene blir vurdert noe mildere og det har 

resultert i et skift mot lavere risikoklasser.

Vi står sannsynligvis fremfor en makroøkonomisk nedgangskonjunktur. Det er forventninger om tøffere tider i norsk 

økonomi og derigjennom høyere mislighold og flere konkurser. Det er klare signaler fra Finanstilsynet og 

Finansdepartement om at PD-modeller skal tilpasses ved forventninger om markante skift i de økonomiske utsiktene.

Rekalibreringen har hatt konsekvenser for hvordan porteføljene fordeler seg. Sammenlignet med situasjonen før 

rekalibreringen vil dette kunne se ut som et skift i utlånsporteføljens risiko. Andel av brutto utlån i egen balanse med lav 

risiko er lavere ved utgangen av 2015 enn ved utgangen av 2014. 70,4 % av lånene er i risikoklasse lav risiko mot 74,4 % 

forrige år. Dette har sammenheng  men en rekalibrering av risikoklassifiseringsmodellenforetatt av Eika høsten 2015. 

Virkningen var en forskyving på bedriftsmarkedet fra lav til middels risiko. Summen av lav og middels risiko er tilnærmet 

uendret fra 2014 til 2015.

EBK

Alle lån i EBK ligger innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag, altså i godt sikrede boliglån. Restrisiko knyttet til lån 

formidlet til EBK er etter bankens vurdering begrenset. Banken har ikke overtatt noen misligholdte lån fra Eika 

BoligKreditt i 2015 eller frem til avleggelse av årsregnskapet for 2015.) Bankens utlån gjennom EBK gjelder i all 

vesentlighet nye lån eller refinansiering.

Siden lån formidlet til EBK utelukkende er godt sikrede lån, forventer banken lav misligholdssannsynlighet samt at 

volumet på lån som tas tilbake til egen balanse ikke vil være vesentlig for bankens likviditet. Forutsatt 1 % mislighold i 

porteføljen, vil dette utgjøre 7,4 mill. kroner. 

Likviditetsrisikoen knyttet til lån formidlet til EBK er etter bankens vurdering begrenset.

Garantier

48,6 % av avgitte garantier ved årsskiftet er klassifisert med lav risiko og 98,0 % med lav eller moderat risiko. Ved forrige

årsskifte var tallene henholdsvis 80,7 % og 87,4 %. 

Garantiansvaret stilt overfor Eika Boligkreditt (EBK) er inntatt i volumene i den lave risikoklassen i privatmarkedet. Dette 

har  i 2015 blitt betydelig redusert med bakgrunn i revidert avtale med endret garantimodell med EBK. Garantiansvaret

ovenfor EBK er ytterligere omtalt i note 23.

Individuelle og gruppevise nedskrivninger

Individuelle nedskrivninger er basert på vurderinger av enkelt engasjement.

Bankens generelle anslag for forventet tapsnivå er basert på bokført tap de siste årene, låneporteføljens sektorfordeling, 

forventninger om utviklingen for norsk økonomi, påvirkning fra utlandet samt lokale markedsforhold.

Tapsnivået i personmarkedet har vært stabilt lavt i mange år. Det forventes at rentenivået også i 2016 vil holde seg på et 

lavt nivå, noe som betyr at betalingsevnen fortsatt vil være god. Økt arbeidsledighet kan imidlertid føre til at 

privatøkonomien rammes, og det kan bli vanskelig å betjene lån for en tid.

Basert på vår generelle vurdering forventes fremtidige tap på næringslivsporteføljen å kunne øke  noe i forhold til årets 

nivå.  Vurderingen er basert på den generelle usikkerhet i norsk økonomi, og ikke spesifikke forhold i bankens 

portefølje. Størstedelen av tapene forventes å komme i høy og middels risikoklasse.   



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 





 










