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Formålet med dette dokumentet er å oppfylle kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon etter
kapitalkravforskriftens del IX (pilar 3). Alle tall i dokumentet er per 31. desember 2017 med mindre annet
fremgår.
Banken benytter standardmetoden ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Dette innebærer at det brukes
standardiserte myndighetsbestemte risikovekter ved beregning av kapitalkravet. For beregning av kapitalkrav
for operasjonell risiko benyttes basismetoden som innebærer at kapitalkravet beregnes i forhold til inntekt
siste tre år. Banken har ikke handelsportefølje og beregner derfor ikke kapitalkrav for markedsrisiko.

Tabellen gir en oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper eller felleskontrollert virksomhet,
selskaper hvor investeringen er fratrukket i ansvarlig kapital og selskaper i konsernet som ikke er konsolidert
og hvor investeringen ikke er fratrukket i ansvarlig kapital:
Selskaper som er fullt konsolidert - oppkjøpsmetoden (datterselskaper)
Navn

Antall aksjer

Bokført verdi

Eierandel

Andel av stemmerettForretnings-kontor

Type virksomhet

Selskaper som er delvis konsolidert – egenkapitalmetoden (tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet)
Navn

Antall aksjer

Bokført verdi

Eierandel

Andel av stemmerettForretnings-kontor

Type virksomhet

Bokført verdi

Eierandel

Andel av stemmerettForretnings-kontor

Type virksomhet

Eierandel

Andel av stemmerettForretnings-kontor

Type virksomhet

Selskaper hvor investeringen er fratrukket i ansvarlig kapital
Navn

Antall aksjer

Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital
Navn

Antall aksjer

Bokført verdi
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Samtlige selskaper er konsolidert etter de samme prinsipper i regnskapsmessig og kapitaldekningsmessig
sammenheng.

Den ansvarlige kapitalen består av ren kjernekapital, annen kjernekapital (fondsobligasjon) og tilleggskapital
(ansvarlig lånekapital).
Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapitalen minst skal utgjøre 8 % av et nærmere definert
beregningsgrunnlag. I tillegg må banken møte bufferkrav slik at minstekravet til ren kjernekapitaldekning
utgjør 12 % og til ansvarlig kapitaldekning 15,5 %. Finansdepartementet har besluttet å øke den motsykliske
bufferen med 0,5 %-poeng til 2 % med effekt fra 31.12.2017. Det regulatoriske kapitalkravet for ren
kjernekapital blir dermed 12 %.
Bokført

verdi

av

eiendelsposter

og

omregnet

verdi

av

poster

utenom

balansen

tilordnes

en

eksponeringskategori, og gis en risikovekt etter den antatte kredittrisiko. Prinsippet er at desto høyere risiko
en eiendel innebærer, desto høyere er risikovekten.


Fordringer på og fordringer garantert av staten har risikovekt 0 %



Obligasjoner med fortrinnsrett har risikovekt 10 %



Fordringer på og fordringer garantert av innenlandske finansinstitusjoner har risikovekt 20 % eller 50 %.



Lån med pantesikkerhet i bolig innenfor 80 % av forsvarlig verdigrunnlag har risikovekt 35 %.



Forfalte engasjementer hvor individuelle nedskrivninger utgjør mindre enn 20 % av den usikrede delen av
et engasjement før nedskrivning har risikovekt 150 %. Øvrige forfalte engasjementer har risikovekt 100 %.



Øvrige eiendeler utover kontanter (0 % vekt), har risikovekt 100 %

Finansdepartementet fastsatte den 20.12.2016 krav til uvektet kjernekapital for banker og andre
finansieringsforetak. Kravet var gjeldende fra 30.06.2017 og er satt sammen av et minimumskrav på 3 % og
et bufferkrav. Systemviktige banker skal oppfylle et samlet bufferkrav på 3 %, mens andre banker skal
oppfylle et bufferkrav på 2 %.
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Tabellen nedenfor viser sammensetningen av ansvarlig kapital, samt beregningsgrunnlag for kredittrisiko
fordelt på de enkelte engasjementskategoriene slik disse er definert i kapitalkravforskriften. I tillegg vises
kapitalkrav for motpartsrisiko og operasjonell risiko og samlet beregningsgrunnlag.

Aksjekapital

103.851

Overkurs

132.254

Annen egenkapital

166.113

Årets resultat etter skatt og utbytte
Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse
Fradrag for immaterielle eiendeler
Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Fondsobligasjoner
Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Ansvarlig lånekapital
Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.
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Stater og sentralbanker

0

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner)

0

Offentlige foretak

0

Multilaterale utviklingsbanker

0

Internasjonale organisasjoner

0

Institusjoner

57.228

Foretak

373.547

Massemarkedsengasjementer

0

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom

987.177

Forfalte engasjementer

202.910

Høyrisiko-engasjementer

0

Obligasjoner med fortrinnsrett

34.520

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating

36.708

Andeler i verdipapirfond

22.566

Egenkapitalposisjoner

19.013

Øvrige engasjementer

266.220

CVA-tillegg

0

Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko

286.396

Beregningsgrunnlag for motpartsrisiko

0

Fra 01.01.2018 må banken konsolidere sin eierandel i Eika Gruppen AS. Dette antas å gi en nedgang i ren
kjernekapital på 0,2 %-poeng.

Banken har per 31.12.2017 et kombinert kapitalbufferkrav på kr 171.472 millioner:

Buffertype

Krav til ren
kjernekapital pr
31.12.2017 i mill kr

Bevaringsbuffer

57.157

Systemrisikobuffer

68.589

Motsyklisk buffer

45.726

Kombinert bufferk rav

171.472

Banken har 238 millioner kroner i ren kjernekapital tilgjengelig til å dekke det kombinerte kapitalbufferkravet.
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Uvektet kjernekapitalandel regnes ut fra beregnet kjernekapital med og uten overgangsordninger delt på
engasjementsbeløp for balanseførte og ikke balanseførte poster i kapitaldekningsoppgaven, justert for
konverteringsfaktorer (iht i CRR artikkel 429, nr 10).
Uvektet kjernekapitalandel
Uvektet kjernekapitalandel (Kapital som kvalifiserer som kjernekapital)

13,27 %

Som hovedregel er et engasjement misligholdt når avdrag og renter ikke er betalt til rett tid, eller en
rammekreditt er trukket utover et bevilget beløp. Forsinkelser med avdrag på nedbetalingslån eller
uvesentlige/korte overtrekk på rammekreditter betraktes som uregelmessigheter fra kundens side. Hvis
manglende betaling strekker seg utover 90 dager, klassifiseres og rapporteres imidlertid engasjementet alltid
som misligholdt. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske
situasjon gjør det sannsynlig at tapet vil materialisere seg på et senere tidspunkt, klassifiseres som tapsutsatte
engasjementer.

Misligholdte

engasjementer

under

90

dager,

hvor

det

er

åpnet

konkurs

eller

gjeldsforhandlinger, iverksatt rettslig inkasso, foretatt utpanting eller tatt utlegg i, klassifiseres også som
tapsutsatte engasjementer. Friskmelding av tidligere tapsavsatte engasjementer skjer når gjeldende
betalingsplan er fulgt og/eller tilstrekkelig tilleggssikkerhet er skaffet til veie, og engasjementet ikke lenger er
tapsutsatt.

Utlån og garantier vurderes ved første gangs måling til virkelig verdi, med tillegg av direkte
transaksjonsutgifter. Ved etterfølgende målinger vurderes utlån til amortisert kost med anvendelse av effektiv
rentemetode.
Kriteriet for beregning av nedskrivninger på individuelle utlån er at det foreligger objektive bevis for at et utlån
har verdifall. Videre fremgår det at nedskrivning på grupper av utlån skal foretas dersom det foreligger
objektive bevis for verdifall i utlånsgruppen.
Alle lån hvor det ikke er foretatt individuelle nedskrivninger, inngår i gruppen for gruppevise nedskrivninger.
Gruppenedskrivninger skal dekke verdifall som må forventes å komme i tillegg til verdifall som er identifisert
og beregnet på enkeltengasjementer. Slike verdifall beregnes på grunnlag av porteføljevurderinger, erfaringer,
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vekst, økonomiske fremtidsutsikter, generelle utviklingstrekk og stresstestscenarioer. Gruppenedskrivninger
reduserer engasjementenes verdi i balansen, og periodens endring resultatføres under Tap på utlån mv.
Nedskrivning gjennomført i regnskapet skal dekke tap i engasjementsmassen som banken må påregne.
Vurderingene av hvilke engasjementer som anses for påregnelig tapsutsatte, skal ta utgangspunkt i forhold
som foreligger på balansedagen. Forholdene omfatter også holdepunkter på balansedagen når det foreligger
objektive bevis på at debitor har manglende fremtidig betalingsevne.
Individuelle nedskrivninger beregnes basert på at det ikke kan forventes løpende termininnbetalinger, samt
neddiskontert verdi av sikkerheten på lånet. Panteverdiene vurderes konservativt. Neddiskonteringsperioden
er antatt tid frem til realisering av pantobjektet. Etter nedskrivningene fortsetter banken inntektsføring av renter
basert på de neddiskonterte verdier.
Refinansieringslån uten sikkerhet ble nedskrevet med 30 % av saldo på tidspunktet for oversendelse av lånet
til inkasso, og med 100 % hvis inkassoprosessen ga intet til utlegg.

Matrisen viser samlet engasjementsbeløp etter individuelle nedskrivninger fordelt på engasjementstyper, typer
av motparter og geografiske områder.
Utlån og
fordringer

Ubenyttede
rammer

Garantier

Sum

Offentlig forvaltning
Lønnstakere o.l.
Kjøpte fordringer og porteføljer

1.769.348

-

2.145

113.253

-

-

1.771.493

-

-

-

-

6.446

-

-

6.446

292.893

42.731

4.590

340.214

33.262

-

500

33.762

290

-

-

633.952

13.851

10.710

57.202

251

113.253

Næringssektor fordelt:
Jordbruk, skogbruk, fiske
Industriproduksjon
Bygg og anlegg
Varehandel, hotell/restaurant
Transport, lagring
Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester
Sosial og privat tjenesteyting
Sentralbank
Kredittinstitusjoner
Sum
1

290
658.513

-

60.228

-

60.228

356.471

-

356.471

3.323.345

56.833

17.945

3.398.123

Etter individuelle nedskrivninger
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Utlån fordelt geografis k (før ind. neds k rivninger)
Beløp
2.067.060
173.457
292.097
148.994
41.300
80.797
2.803.705

Oslo/Akershus
Vestfold/Østfold
Buskerud/Telemark
Rogaland/Hordaland
Sør- og Nord-Trøndelag
Norge for øvrig
SUM

%
73,7 %
6,2 %
10,4 %
5,3 %
1,5 %
2,9 %
100 %

Kjøpte fordringer og porteføljer er ikke fordelt geografisk

Matrisen viser beløp for ulike engasjementstyper fordelt på løpetid.
Engasjementer1 fordelt på engasjementstyper og gjenstående løpetid (beløp i tusen kroner)
Inntil 1 måned

Utlån og fordringer

189.813

1-3 måneder

193.506

Ubenyttede rammer

3-12 måneder

579.078

Over 5 år

604.671

56.833

Garantier
Sum

1-5 år

17.945
189.813

193.506

635.911

622.616

Uten løpetid

1.236.638

93.954

Sum

2.897.660

-

56.833

-

17.945

1.236.638

93.954

2.972.438

1 Etter individuelle nedskrivninger

Matrisen viser misligholdte utlån og individuelle nedskrivninger på utlån fordelt på typer av motparter.
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1

Offentlig forvaltning

-

-

-

-

-

7.272

7.955

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jordbruk, skogbruk, fiske

-

-

-

-

-

-

Industriproduksjon

-

-

-

-

-

-

20.696

Lønnstakere o.l.
Utlandet

-

2

157.518

Næringssektor fordelt:

Bygg og anlegg

2.163

2.238

-

-

-

Varehandel, hotell/restaurant

300

-

-

-

-

-

Transport, lagring

530

-

120

-

-

-

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester

-

-

-

-

-

-

Sosial og privat tjenesteyting

-

-

-

-

-

-

Sum

179.044

9.435

10.313
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Endringer i neds k rivninger på individuell utlån s is te år (beløp i tus en k roner)

Utlån

Individuelle neds k rivninger på utlån
Individuelle nedskrivninger 01.01.
Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

20.172
-12.823

foretatt individuell nedskrivning
Økte individuelle nedskrivninger i perioden
Nye individuelle nedskrivninger i perioden

595
3.680

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden

-1.311

Individuelle neds k rivninger 31.12.

10.313

Endringer i neds k rivning på grupper av utlån s is te år (beløp i tus en k roner)

Utlån

N eds k rivninger på grupper av utlån
Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01.

7.000

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån

1.986

N eds k rivninger på grupper av utlån 31.12.

8.986

Årets neds k rivninger og gjenvinning på tidligere års neds k rivninger (beløp i tus en k roner)

Utlån

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån

-9.859

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier
Periodens endring i gruppeavsetninger
Periodens endring i gruppeavsetninger på kjøpte fordringer
Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

1.000
986
12.823

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

53

foretatt individuelle nedskrivninger
Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap
Periodens taps k os tnader

-1.097
3.906

Banken har per rapporteringstidspunktet to verdipapirer hvor ratingen påvirker kapitaldekningen. Den ene
ratingen er tildelt av Scope og den andre av Moody's og Fitch.
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Matrisen viser samlet engasjementsbeløp før og etter at det er tatt hensyn til sikkerheter samt
engasjementsbeløp som er fratrukket den ansvarlige kapitalen.
Engasjementsbeløp og bruk av sikkerheter mv. ved fastsettelsen av kapitalkrav (beløp i tusen kroner)
Engas jements k ategorier
Stater og sentralbanker

Engasjementsbeløp Engasjementsbeløp
før sikkerheter
etter sikkerheter
60.303

60.303

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner)

-

-

Offentlige foretak

-

-

Multilaterale utviklingsbanker

-

-

Internasjonale organisasjoner

263.438

263.438

Foretak

427.349

426.394

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom
Forfalte engasjementer
Høyrisiko-engasjementer

-

2.240.787

184.486

184.486

-

Andel sikret med

pant 1

garantier1

86 %

-

345.204

345.204

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating

183.542

183.542

Andeler i verdipapirfond

22.566

22.566

Egenkapitalposisjoner

18.968

18.968

Øvrige engasjementer

308.690

305.964

4.055.333

4.051.652

Sum

Andel sikret med

-

2.240.787

Obligasjoner med fortrinnsrett

1

Benyttede
ratingbyråer

-

Institusjoner
Massemarkedsengasjementer

Fratrukket den
ansvarlige kapitalen

-

-

Her tas kun hensyn til garantier og pant som har betydning for beregning av kapitalkrav. Andel regnet av engasjementsbeløp før sikkerheter.

Hovedtyper av pant som benyttes for kapitaldekningsformål er pant i bolig og fritidseiendom. Garantier har i
liten grad betydning for kapitaldekningen. I noen tilfeller benyttes garantier fra banker eller regionale
myndigheter. Banken benytter ikke kredittderivater.
Det tas ikke hensyn til motregningsadgang ved beregning av kapitalkrav. Ordinære lån til private er sikret ved
pant i vanlig boligeiendom, eventuelt med tillegg av realkausjoner og andre sikkerheter hvis dette anses som
nødvendig. Maksimal ordinær belåningsgrad er 80 % i velfungerende eiendomsmarkeder (85 % i Oslo etter
nærmere kriterier). Lån til næringsdrivende er primært sikret med pant i eiendom i velfungerende markeder.
Bankens fokusområde på bedriftsmarkedet er prosjektfinansiering for profesjonelle aktører, og hovedvekten
av prosjektene er boligutvikling i Stor-Oslo. I vurdering av prosjektene legger banken stor vekt på
gjennomføringsevne, egenkapital samt oppførings- og markedsrisiko slik at bankens eksponering skal være
moderat.
Verdivurdering av sikkerheter (markedsverdi) skal dokumenteres ved hjelp av takst, meglervurdering, utskrift
fra Eiendomsverdi e.l. Verdien skal være dokumentert fra minst to kilder.
Verdivurdering av boligeiendommer oppdateres ved vesentlige endringer i markedet, og minst hvert tredje år.
Det tas hensyn til konsentrasjonsrisiko i bankens ICAAP, likevel slik at konsentrasjonsrisiko som følge av
konsentrasjon av typer av sikkerheter ikke eksplisitt tilordnes kapitalbehov.

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX

Side 11

Pilar III
Bank2

Banken er ikke eksponert for motpartsrisiko knyttet til derivater.

Matrisen under viser egenkapitalposisjoner fordelt etter om de holdes for gevinstformål eller strategisk formål.
Matrisen viser også type verdipapir og bokført verdi, virkelig verdi, realisert gevinst/tap siste år og hvor mye
av dette som er medregnet i hhv kjernekapital og tilleggskapital.
Egenkapitalposisjonene omfatter aksjer i Eika Gruppen, SDC AF og BankID. Aksjene er klassifisert som
anleggsmidler, og vurdert til anskaffelseskost.

Beløp i tus en k roner

Bokført verdi

Virkelig verdi

4.196

5.789

Aksjer og andeler - gevintsformål
- børsnoterte aksjer
- andre aksjer og andeler
Aksjer og andeler - strategisk formål
- børsnoterte aksjer
- andre aksjer og andeler

Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom eiendels- og gjeldsposter.
Banken vil da ikke kunne gjennomføre renteendringer umiddelbart for alle balanseposter. Samlet
renterisiko, herunder renterisiko knyttet til porteføljen av sertifikater og obligasjoner, har vært
moderat, og risikoen har gjennom hele året ligget innenfor styrets vedtatte rammer. Basert på
bankens balanse pr. 31.12.2017 gir et parallelt skift i rentekurven på ett prosentpoeng en total
renterisiko på ca. 2,7 mill. kroner.
Renterisiko inngår som en del av bankens ICAAP, som blir rapportert til styret 2-3 ganger pr. år.

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX

Side 12

Pilar III
Bank2

Renterisiko i tusen
Eiendeler
Utlån til kunder med flytende rente

kroner
4.302

Utlån til kunder med rentebinding
Rentebærende verdipapirer
Øvrige rentebærende eiendeler

1.426
867

Gjeld
Innskudd med rentebinding

-3.675

Andre innskudd
Verdipapirgjeld

-253

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

2.667

For å sikre en betryggende formuesforvaltning og høy finansiell stabilitet, legger styret vekt på god risikostyring
og internkontroll.
Bank2 tilstreber en moderat risikoeksponering totalt sett, og anser følgende risikofaktorer som de mest
vesentlige:
Kredittrisiko: Risikoen for tap som følge av kundenes manglende evne / vilje til å gjøre opp for seg
Likviditetsrisiko: Risikoen for at banken ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i
eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres
eller i form av ekstra dyr finansiering
Markedsrisiko: Risikoen for tap i markedsverdier til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av
svingninger i aksjekurser, renter, valutakurser eller råvarepriser
Operasjonell risiko: Risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller
systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser
Adm. direktør utarbeider hvert halvår, og ellers ved behov, en vurdering av bankens risiko- og kapitalsituasjon
som forelegges styret til behandling.
Banken har videre en fullstendig kapitalbehovsvurdering (ICAAP) minimum én gang per år. Denne prosessen
ses i sammenheng med og påvirker bankens utarbeidelse av strategiske planer og budsjettprosess.
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Resultatet av kapitalbehovsvurderingen blir i tillegg benyttet som grunnlag ved utarbeidelse av bankens
risikodokumenter, herunder ved fastsettelse av de rammer som gis av styret til adm. banksjef.
Alle prosessansvarlige/ledere i banken er involvert ved utarbeidelse av ICAAP. Disse involveres knyttet til
utarbeidelse av risikoanalyse og vurdering av bankens internkontroll. Bankens ICAAP legger med dette et
grunnlag for hvordan det arbeides med risikostyring og internkontroll i hele bankens organisasjon.
Bankens ledelse deltar aktivt i prosessen med bankens ICAAP, og i tillegg til behandlingen av selve den årlige
gjennomgangen bl.a. gjennom periodevis rapportering av kapitalsituasjon til styret, samt i forbindelse med
eventuelle hendinger som krever særskilte kapitalvurderinger Konklusjonene i dokumentet hensyntas i bankens
strategi- og budsjettprosess.
Kredittrisiko
Kredittrisiko er det mest vesentlige risikoområdet for Bank2, og styres gjennom bankens overordnede
kredittpolicy og -strategi, rammer, retningslinjer og fullmakter. Policy, strategi og rammer fastsettes av styret,
og revideres og oppdateres minimum en gang årlig.
Styret er ansvarlig for bankens innvilgelse av lån og kreditter, samt tildeling av fullmakter. Banken har relativt
få store engasjementer, og den fastsatte ramme for slike engasjementer er utnyttet med i underkant av 67 %.
Bank2 er en nisjebank, med en stor andel utlån til privatkunder som av ulike årsaker har problemer med å få
finansiering i andre banker. Disse privatkundene representerer en høyere misligholdsrisiko enn kunder i
ordinære banker. Bank2 påregner derfor for denne porteføljen en andel misligholdte lån som ligger betydelig
over gjennomsnittet for øvrige banker. Styret har kontinuerlig fokus på tiltak for å få løst engasjementene i
misligholdsporteføljen så raskt som mulig. Kredittrisikoen knyttet til enkeltengasjementer overvåkes
kontinuerlig i form av misligholdsrapportering og tett kontakt med kundene. Misligholdsporteføljen er godt
pantesikret.
Ordinære lån er sikret ved pant i vanlig boligeiendom, eventuelt med tillegg av realkausjoner og andre
sikkerheter hvis dette anses som nødvendig. Maksimal ordinær belåningsgrad er 80 % i velfungerende
eiendomsmarkeder (85 % i Oslo etter nærmere kriterier). Lån til næringsdrivende er primært sikret med pant i
eiendom i velfungerende markeder. Bankens fokusområde på bedriftsmarkedet er prosjektfinansiering for
profesjonelle aktører og hovedvekten av prosjektene er boligutvikling i Stor-Oslo. I vurdering av prosjektene
legger banken stor vekt på gjennomføringsevne, egenkapital samt oppførings- og markedsrisiko slik at bankens
eksponering skal være moderat.
Bank2 gjennomfører regelmessig stresstester av utlånsporteføljen, og styret anser at banken har et godt
kapitalgrunnlag for å kunne motstå de økonomiske effekter av stresstestscenarioene.

Likviditetsrisiko
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Bankens likviditetsrisiko styres gjennom likviditetspolicy og -strategi, som fastsettes av styret og revideres
årlig. Denne inneholder interne mål og klare rammer for tilgjengelig likviditet, sammensetning av
overskuddslikviditet og krav til likviditetsbuffere. Likviditetsrisikoen skal være lav. I tillegg er det utarbeidet en
beredskapsplan som banken må forholde seg til i situasjoner hvor det kan bli aktuelt.
Bank2 har kundeinnskudd og fondsobligasjoner på kr 50 mill. som finansieringskilde utover egenkapital, og
riktig prising av innskudd og god kommunikasjon med bankens kunder er derfor viktig.
Innskuddsdekningen

var

114

%

ved

årsskiftet.

79

%

av

innskuddsmassen

er

dekket

gjennom

innskuddsgarantiordningen, noe som er marginalt ned fra året før. Det er få store innskudd, og de 10 største
innskuddene utgjør kr 267 mill. eller 8,4 % av totale innskudd. Etter styrets vurdering er det god spredning på
bankens innskudd. Innskuddsbalansen ble økt med 16,8 % i løpet av året. Risikoen for store uttak vurderes
som relativt liten, og de største kundene har vært stabile gjennom hele 2017. Banken hadde ved årsskiftet en
overskuddslikviditet på kr 874 mill.
Overskuddslikviditeten omfatter i all hovedsak eiendeler som kan realiseres på kort varsel, og styret anser at
bankens likviditetsrisiko ligger på et akseptabelt nivå.
Markedsrisiko
Markedsrisikoen i Bank2 styres og overvåkes av rammer nedfelt i bankens markedspolicy som fastsettes av
styret og revideres minst en gang årlig.
Markedspolicyen legger premisser for plassering av bankens overskuddslikviditet, og skal være underordnet
behov fra utlånsvirksomheten og behov som følger av en betryggende likviditetsstyring. Forvaltningen av midler
som ikke benyttes til utlånsformål skal ha som mål å styrke bankens likviditetssituasjon og oppnå en mest
mulig optimal tilpasning til gjeldende kapitalkrav og balansestruktur. De samlede plasseringer skal være godt
diversifiserte, og ligge innenfor en akseptabel risiko. Banken skal opprettholde in-house kompetanse og
ressurser som er tilpasset omfanget av og kompleksiteten ved denne virksomheten.
Bank2 gjennomfører regelmessig stresstester av likviditetsporteføljen, og styret anser at banken har et godt
kapitalgrunnlag til å kunne motstå de økonomiske effekter av stresstestscenarioene.
Operasjonell risiko
Operasjonell risiko omfatter juridisk risiko, compliance-risiko og belønnings-/incentivrisiko, og oppstår som
følge av bankens daglige drift.
I dette inngår risikoen for at banken kan bli påført tap eller kostnader som følge av:


Internt bedrageri



Eksternt bedrageri



Ansettelsesvilkår og sikkerhet på arbeidsplassen



Kunder, produkter og forretningspraksis



Skade på fysiske eiendeler
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Avbrudd i drift eller systemer



Oppgjør, levering og annen transaksjonsbehandling

Målet er at banken skal ha en så effektiv risikostyring og overvåking av operasjonell risiko at ingen
enkelthendelser forårsaket av operasjonell risiko skal kunne skade den finansielle stilling i alvorlig grad.
Hovedstrategiene innenfor operasjonell risiko er å etablere en kvalitetskultur gjennom opplæring,
holdningsutvikling og klargjøring av krav til den enkelte leder og medarbeider. Hertil kommer utvikling av klare
og gode interne systemer, og målrettede rutiner for internkontroll med lederrapportering. Styring og kontroll
av den operasjonelle risikoen i Bank2 utføres gjennom løpende operativ styring og kontroll, utført av
linjeledelsen, samt gjennom overordnet risikostyring og kontroll knyttet til risikoidentifikasjon.
Ansvaret for den operative styring og kontroll følger bl.a. av stillingsinstrukser og ulike retningslinjer og rutiner.
Det er utarbeidet et sett av kontrolltiltak knyttet til disse instruksene og rutinene som må dokumenteres
gjennomført, bl.a. i form av lederbekreftelser.
IKT-risiko
Bank2 er fullverdig deltaker i alliansesamarbeidet i Eika Gruppen AS. Sentralt i dette samarbeidet er felles drift
og IT-utvikling, betalingsformidling og innkjøp av tjenester. Eika Gruppens leveranser av IT-tjenester i 2016 har
vært tilfredsstillende for banken.
Banken har i løpet av året gjennomgått og revidert bankens IT-dokumentasjon.
Renterisiko
Bank2 tilbyr kun flytende rente på innskudd og utlån. Bankens overskuddslikviditet er i hovedsak plassert i
rentebærende investeringer med rentedurasjon på mellom null og tre måneder. Dette skulle tilsi et godt
samsvar mellom eiendelenes og forpliktelsenes forfallsstrukturer.
Valutarisiko
Bank2 har en liten eksponering mot danske kroner i tilknytning til kjøp av datatjenester fra SDC og mot
utenlandsk valuta via bankens andeler i kombinasjonsfondet Danske Invest Horisont Rente Pluss.
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