




 

 

 

 

 



Fra 01.01.2018 skal alle banker rapportere kapitaldekning konsolidert med eierandel i samarbeidsgrupper. 

Banken har en eierandel på 1,17 % i Eika Gruppen AS og på 1,38 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital

Kjernekapital

Ansvarlig kapital

Beregningsgrunnlag



 

 

Bevaringsbuffer (2,50 %)

Motsyklisk buffer (2,50 %)

Systemrisikobuffer (3,00 %)

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 170.678                   

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %)

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav



 

 

 



 

 

Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 3.448.126             400.985                231                      3.877.102             

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske

Industriproduksjon 7.100                   6                          255                      7.355                   

Bygg og anlegg 130.663                9.989                   1.623                   142.275                

Varehandel, hotell/restaurant 5.046                   308                      622                      5.976                   

Transport, lagring 452                      -                       284                      736                      

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 416.954                3.941                   10.499                  431.394                

Sosial og privat tjenesteyting 47.155                 6.502                   4.137                   57.794                  

Sentralbank

Kredittinstitusjoner

Sum 4.055.497         421.731            17.651              4.494.879         

Oslo 2.543.525                268.359                   17.288                     2.829.172                

Randsonen Oslo 1.449.972                130.655                   363                         1.580.990                

Resten av Norge 58.962                    22.717                     81.679                     

Utlandet 3.038                      3.038                      

Gjennomsnitt 4.000.641         389.026            21.304              4.410.971         

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

Utlån og fordringer 49.006                           135.317                641.565                266.039                2.963.570             4.055.497         

Ubenyttede rammer 421.731                -                       421.731            

Garantier 17.651                  -                       17.651              

Sum 49.006                     135.317            1.063.296         283.690            2.963.570         -                       4.494.879         



 

 

Type motpart

Misligholdte

engasjementer

Engasjementer med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger Garantier med 

avsetning

Avsetninger på 

garantier

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 19.128                 

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske

Industriproduksjon

Bygg og anlegg

Varehandel, hotell/restaurant

Transport, lagring

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester

Sosial og privat tjenesteyting

Sum 19.128             -                  -                  -                  -                  -                       

Oslo 7.182                   

Randsonen Oslo 5.716                   

Resten av Norge 6.230                   

Utlandet

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.

Utlån Garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån

Individuelle nedskrivninger 01.01. -                          -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuell nedskrivning

Økte individuelle nedskrivninger i perioden

Nye individuelle nedskrivninger i perioden

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden

Individuelle nedskrivninger 31.12. -                          -                          

Endringer i nedskrivninger på individuell utlån og avsetninger på 

garantier siste år (beløp i tusen kroner)

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. 9.000                      

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån -                          

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 9.000                      -                          



 

. 

 

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

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån -                          

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier -                          

Periodens endring i gruppeavsetninger -                          

Periodens endring i forventet tap (steg 1 og 2) -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuelle nedskrivninger

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er 67                           

foretatt individuelle nedskrivninger

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -202                        

Periodens tapskostnader -134                        

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp før 

sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant

Andel sikret med 

garantier

Stater og sentralbanker 73.785                              73.785                     

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner)163.103                             163.103                   163.103                   

Offentlige foretak -                                    

Multilaterale utviklingsbanker -                                    

Internasjonale organisasjoner -                                    

Institusjoner 86.462                              86.528                     86.528                     

Foretak 64.160                              37.857                     

Massemarkedsengasjementer -                                    

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 4.243.540                          4.131.339                97 %

Forfalte engasjementer 19.154                              19.154                     92 %

Høyrisiko-engasjementer -                                    -                          

Obligasjoner med fortrinnsrett 270.961                             270.961                   270.961                   

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating127.025                             127.025                   127.025                   

Andeler i verdipapirfond 90.842                              90.842                     

Egenkapitalposisjoner  41.285                              41.285                     

Øvrige engasjementer 28.836                              2.106                      

Sum 5.209.152                 5.043.983         -                  647.616            



 

 

Eiendeler

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 526.962                             -                          357.708                   526.947                   357.445                   

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 270.299                             -                          270.299                   270.183                   270.183                   

herav: sikrede verdipapirer (ABS) -                                    -                          -                          -                          

herav: utstedt av offentlig forvaltning 170.392                             -                          87.409                     170.509                   87.262                     

herav: utstedt av finansielle foretak 86.270                              -                          -                          86.256                     -                          

herav: utstedt av ikke-finansielle foretak -                                    -                          -                          -                          

Balanseført verdi av ikke-sikkerhetsstilte eiendeler
Virkelig verdi av ikke-

sikkerhetsstilte eiendeler

Mottatte sikkerheter

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Utlån og fordringer annet enn innskudd og utlån på anfordring 2.354                      

Andre mottatte sikkerheter 8.039.172                

Virkelig verdi av mottatte sikkerheter
Nominell verdi 

av mottatte 

sikkerheter

Ikke sikkerhetsstilt



 

 

• 

• 

• 

• 

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 20.735                              20.484                     325                         73                           73                           -                                

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 20.735                              20.484                     325                         73                           73                           

Aksjer og andeler - strategisk formål 70.000                              70.385                     1.254                      -                          -                          -                                

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 70.000                              70.385                     1.254                      

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente 4.669                                

Utlån til kunder med rentebinding -                                    

Rentebærende verdipapirer 896                                   

Øvrige rentebærende eiendeler 5                                      

Gjeld

Innskudd med rentebinding -                                    

Andre innskudd -5.112                               

Verdipapirgjeld -333                                  

Øvrig rentebærende gjeld -82                                    

Utenom balansen

Renterisiko i derivater

Sum renterisiko 44                            



 

 

 



 

 



 














