




 

 

 

 

 



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

Banken har en eierandel på 1,15 % i Eika Gruppen AS og på 1,55 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital

Kjernekapital

Ansvarlig kapital

Beregningsgrunnlag



 

 

Bevaringsbuffer (2,50 %)

Motsyklisk buffer (1,00 %)

Systemrisikobuffer (3,00 %)

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 143.969                   

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. 3.184.046             294.318                13.646                  3.492.010             

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske

Industriproduksjon 6.949                   255                      7.204                   

Bygg og anlegg 101.968                4.680                   106.648                

Varehandel, hotell/restaurant 7.467                   1.080                   532                      9.079                   

Transport, lagring 979                      152                      1.131                   

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 366.723                12.457                  11.225                  390.405                

Sosial og privat tjenesteyting 49.239                 11.079                  3.115                   63.433                  

Sentralbank

Kredittinstitusjoner

Sum 3.717.371         323.614            28.925              4.069.910         

Oslo 2.359.174                323.614                   27.937                     2.710.725                

Randsonen Oslo 1.339.992                988                         1.340.980                

Resten av Norge 13.938                    13.938                     

Utlandet 4.267                      4.267                      

Gjennomsnitt 3.717.402         323.614            28.961              4.069.976         

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

Utlån og fordringer 22.383                 42.279                  184.857                562.264                2.799.311             106.338                      3.717.432         

Ubenyttede rammer 323.614                -                       323.614            

Garantier 28.925                  -                       28.925              

Sum 22.383             42.279              508.471            591.189            2.799.311         106.338                4.069.971         



 

 

Type motpart

Misligholdte

engasjementer

Engasjementer med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger Garantier med 

avsetning

Avsetninger på 

garantier

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 18.898                 4.673                   4.673                   4.673                   

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske

Industriproduksjon

Bygg og anlegg

Varehandel, hotell/restaurant

Transport, lagring

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester

Sosial og privat tjenesteyting

Sum 18.898             4.673               4.673               4.673               -                  -                       

Oslo 15.681                 3.000                   3.000                   3.000                   

Randsonen Oslo -                       1.673                   1.673                   1.673                   

Resten av Norge 3.217                   

Utlandet

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.

Steg 1:  12 mnd. 

tap

Steg 2:  Livstid 

tap

Steg 3:  Livstid 

tap
Tapsavsetninger pr. 01.01.2020 972                      6.184                   -                       

Overføringer:

Overføringer til steg 1 64                           -1.139                     -                          

Overføringer til steg 2 -42                          951                         -                          

Overføringer til steg 3 -1                            -358                        4.673                      

Nye finansielle eiendeler utstedt eller kjøpt 51                           15                           -                          

Finansielle eiendeler som er fraregnet i perioden -386                        -2.453                     -                          

(Modifisering av kontantstrømmer fra eiendeler som ikke er fraregnet) -130                        -373                        -                          

Endringer i modell eller risikoparametre 880                         2.353                      -                          

Konstaterte tap -                          -                          -                          

Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap

Valutaeffekter

Tapsavsetninger pr. 31.12. 1.408                      5.180                      4.673                      

Endringer i tapsavsetning på utlån siste år (beløp i tusen kroner)



 

. 

Steg 1:  12 mnd. 

tap

Steg 2:  Livstid 

tap

Steg 3:  Livstid 

tap

Tapsavsetninger pr. 01.01.2020 169                         399                         -                          

Overføringer:

Overføringer til steg 1 2                             -27                          -                          

Overføringer til steg 2 -10                          63                           -                          

Overføringer til steg 3 -0                            -0                            -                          

Nye finansielle eiendeler utstedt eller kjøpt 5                             3                             -                          

Finansielle eiendeler som er fraregnet i perioden -38                          -345                        -                          

(Modifisering av kontantstrømmer fra eiendeler som ikke er fraregnet) -19                          -8                            -                          

Endringer i modell eller risikoparametre -75                          19                           -                          

Konstaterte tap

Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap

Valutaeffekter

Tapsavsetninger pr. 31.12. 32                           102                         -                          

Endringer i tapsavsetning på ubenyttede kreditter og garantier siste år (beløp i 

tusen kroner)

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

Garantier og 

ubenyttede 

kreditter

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån 4.673                      -                          

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier -                          -                          

Periodens endring i gruppeavsetninger -699                        -                          

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 foretatt individuelle nedskrivninger 13                           -                          

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -227                        -                          

Periodens tapskostnader 3.759                      -                          



 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant

Andel sikret med 

garantier

Stater og sentralbanker 94.952                    94.924                     -                          -                          

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 475.036                   475.036                   -                          78.790                     

Offentlige foretak -                          -                          -                          -                          

Multilaterale utviklingsbanker -                          -                          -                          -                          

Internasjonale organisasjoner -                          -                          -                          -                          

Institusjoner 198.025                   192.132                   -                          39.129                     

Foretak 85.388                    65.143                     -                          -                          

Massemarkedsengasjementer -                          -                          -                          -                          

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 3.893.524                3.735.153                -                          -                          96 %

Forfalte engasjementer 23.571                    18.896                     -                          -                          

Høyrisiko-engasjementer 53.856                    47.572                     -                          -                          

Obligasjoner med fortrinnsrett 205.487                   205.487                   -                          205.487                   

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 110.945                   110.542                   -                          110.542                   

Andeler i verdipapirfond 96.527                    96.527                     -                          -                          

Egenkapitalposisjoner  46.969                    46.969                     -                          -                          

Øvrige engasjementer 51.489                    35.271                     -                          -                          

Sum 5.335.769         5.123.652         -                  433.948            



 

 

Eiendeler

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 900.926                   -                          498.809                   

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 205.487                   -                          205.198                   

herav: sikrede verdipapirer (ABS) -                          -                          -                          

herav: utstedt av offentlig forvaltning 504.435                   -                          293.611                   

herav: utstedt av finansielle foretak 191.005                   -                          -                          

herav: utstedt av ikke-finansielle foretak -                          -                          -                          

Sum 900.926            498.809            

Balanseført 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 90.842                    90.842                     -                          -                          -                                

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 90.842                    90.842                     

Aksjer og andeler - strategisk formål 135.884                   135.884                   -                          -                          -                                

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 135.884                   135.884                   

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente 4.258                      

Utlån til kunder med rentebinding 548                         

Rentebærende verdipapirer 1.532                      

Øvrige rentebærende eiendeler 5                            

Gjeld

Innskudd med rentebinding -1.080                     

Andre innskudd -5.206                     

Verdipapirgjeld -                          

Øvrig rentebærende gjeld -4                           

Utenom balansen

Renterisiko i derivater

Sum renterisiko 52                    



 

 

 



 

 



 














