




 

 

 

 

 





 

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

Banken har en eierandel på 1,09 % i Eika Gruppen AS og på 1,22 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital 279.750                   

Kjernekapital 312.815                   

Ansvarlig kapital 352.944                   

Beregningsgrunnlag 1.661.643                

Kapitaldekning i % 21,24 %

Kjernekapitaldekning 18,83 %

Ren kjernekapitaldekning i % 16,84 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 7,76 %

Bevaringsbuffer (2,50 %) 31.366                            

Motsyklisk buffer (2,50 %) 31.366                            

Systemrisikobuffer (3,00 %) 37.639                            

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 100.371                   

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 56.459                            

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 122.921                          



 

 

 



 



 

 

Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning 7.507                   4                          -                       7.511                   

Lønnstakere o.l. 1.720.639             82.450                  11.934                  1.815.023             

Utlandet 7.489                   10                        -                       7.499                   

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 12.307                  1.656                   209                      14.172                  

Industriproduksjon 13.620                  3.251                   2.834                   19.705                  

Bygg og anlegg 47.180                  4.806                   6.106                   58.092                  

Varehandel, hotell/restaurant 58.558                  7.470                   2.477                   68.505                  

Transport, lagring 7.918                   206                      1.718                   9.842                   

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 43.005                  4.748                   150                      47.903                  

Sosial og privat tjenesteyting 156.213                2.841                   783                      159.837                

Sentralbank -                       

Kredittinstitusjoner -                       

Sum 2.074.436         107.442            26.211              2.208.089         

"Hjemkommune" 1.569.566                96.306                     20.209                     1.686.081                

"Øvrige deler av hjemfylke" 206.082                   1.653                      3.590                      211.325                   

Resten av Norge 295.332                   9.473                      2.412                      307.217                   

Utlandet 3.456                      10                           -                          3.466                      

Gjennomsnitt 2.029.242         111.485            25.810              2.166.536         

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

Utlån og fordringer 5.607                   12.744                  22.428                  128.220                1.900.173             5.264                         2.074.436         

Ubenyttede rammer 49.941                  57.501                  107.442            

Garantier 26.211                  -                       26.211              

Sum 5.607               12.744              72.369              154.431            1.957.674         5.264                    2.208.089         



 

Type motpart

Misligholdte

engasjementer

Engasjementer med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger Garantier med 

avsetning

Avsetninger på 

garantier

Offentlig forvaltning -                       -                       -                       -                       -                             

Lønnstakere o.l. 17.949                  8.914                   3.920                   (208)                     -                       -                             

Utlandet 156                      -                       -                       -                       -                             

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske -                       -                       -                       -                       -                             

Industriproduksjon -                       -                       -                       -                       -                             

Bygg og anlegg 287                      -                       -                       -                       -                             

Varehandel, hotell/restaurant -                       1.450                   1.446                   1.446                   -                       -                             

Transport, lagring -                       -                       -                       -                       -                             

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester -                       -                       -                       -                       -                             

Sosial og privat tjenesteyting -                       -                       -                       -                       -                             

Sum 18.392              10.364              5.366               1.238               -                  -                       

"Hjemkommune" 8.188                   4.694                   4.155                   1.238                   -                       -                             

"Øvrige deler av hjemfylke" 6.360                   4.445                   710                      -                       -                       -                             

Resten av Norge 3.843                   1.225                   500                      -                       -                       -                             

Utlandet -                       -                       -                       -                       -                       -                             

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.



 

 

 

Utlån Garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån

Individuelle nedskrivninger 01.01. 5.750                      

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er -1.518                     

foretatt individuell nedskrivning

Økte individuelle nedskrivninger i perioden 279                         

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 1.445                      

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -591                        

Individuelle nedskrivninger 31.12. 5.365                      -                          

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. 10.300                     -                          

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån -                          -                          

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 10.300                     -                          

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

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån -2.211                     

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier 1.724                      -                          

Periodens endring i gruppeavsetninger -                          

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

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er 1.518                      

foretatt individuelle nedskrivninger

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er 708                         

foretatt individuelle nedskrivninger

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -501                        

Periodens tapskostnader 1.238                      -                          



 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant

Andel sikret med 

garantier

Stater og sentralbanker 70.047                     70.047                     

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 16.057                     16.536                     

Offentlige foretak

Multilaterale utviklingsbanker

Internasjonale organisasjoner

Institusjoner 36.574                     36.659                     

Foretak 90.685                     89.154                     

Massemarkedsengasjementer

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 2.019.641                2.019.346                86 %

Forfalte engasjementer 24.754                     22.185                     70 %

Høyrisiko-engasjementer

Obligasjoner med fortrinnsrett 111.801                   111.801                   

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 80.122                     80.122                     

Andeler i verdipapirfond 2.387                      2.387                      

Egenkapitalposisjoner  95.496                     95.496                     67.548                     

Øvrige engasjementer 110.296                   107.075                   

Sum 2.657.860         2.650.808         67.548              -                  

Eiendeler

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Rentebærende verdipapirer

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 111.598                   -                          111.598                   223.322 223.322

herav: sikrede verdipapirer (ABS) -                          -                          -                          -                          -                          

herav: utstedt av offentlig forvaltning 15.994                     -                          15.994                     31.987 31.987

herav: utstedt av finansielle foretak 36.157                     -                          -                          72.333 -                          

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

Sum 163.749            -                  127.592            327.642            255.309            

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 1.775                      

Andre mottatte sikkerheter 3.341.288                

Sum 3.343.063         

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

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 2.321                      2.387                      

Aksjer og andeler - strategisk formål

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 95.562                     109.797                   -479                        



 

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente

Utlån til kunder med rentebinding

Rentebærende verdipapirer 274                         

Øvrige rentebærende eiendeler

Gjeld

Innskudd med rentebinding

Andre innskudd

Verdipapirgjeld

Øvrig rentebærende gjeld

Utenom balansen

Renterisiko i derivater

Sum renterisiko 274                  



 



 










