




 

 

 

 

 





 

 

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

Banken har en eierandel på 1,46 % i Eika Gruppen AS og på 1,31 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital 745.415                   

Kjernekapital 754.416                   

Ansvarlig kapital 765.753                   

Beregningsgrunnlag 3.088.885                

Kapitaldekning i % 24,79 %

Kjernekapitaldekning 24,42 %

Ren kjernekapitaldekning i % 24,13 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 11,52 %

Bevaringsbuffer (2,50 %) 63.393                            

Motsyklisk buffer (1,00 %) 25.357                            

Systemrisikobuffer (3,00 %) 76.072                            

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 164.822                   

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 114.108                          

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 396.633                          



 

 

Mislighold er definert som overtrekk på minimum 1.000 kroner i mer enn 90 sammenhengende dager. En 

kundes engasjement vil også bli klassifisert som misligholdt dersom banken vurderer at kundens 

økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at kundens finansielle forpliktelser overfor banken ikke vil bli 

oppfylt. I slike tilfeller vil kunden bli tapsmarkert og det blir gjennomført en individuell vurdering av 

nedskrivningsbehovet. 

Vesentlig økning i kredittrisiko måles basert på utvikling i PD. PD slik den ble estimert å være på 

rapporteringstidspunktet den gangen eiendelen for første gang ble innregnet (PD ini), sammenlignes med 

det PD faktisk er på rapporteringstidspunktet. Dersom PD er høyere enn forventet på 

rapporteringstidspunktet må det vurderes om det har forekommet en vesentlig økning i kredittrisiko.  



 

Under IFRS 9 skal tapsavsetningene innregnes basert på forventet kredittap. Den generelle modellen for 

nedskrivninger av finansielle eiendeler omfatter finansielle eiendeler som måles til amortisert kost eller til 

virkelig verdi med verdiendringer over utvidet resultat. I tillegg er også lånetilsagn som ikke måles til 

virkelig verdi over resultatet, finansielle garantikontrakter, kontraktseiendeler og fordringer på leieavtaler 

omfattet. 

Et finansielt instrument som ikke er kreditforringet vil ved førstegangs balanseføring få en avsetning for tap 

tilsvarende 12-måneders forventet tap, og klassifiseres i steg 1. 

12-måneders forventet tap er nåverdien, bestemt ved bruk av den effektive renten, av det tapet som er 

forventet å inntreffe over levetiden til instrumentet, men som kan knyttes til mislighold som inntreffer de 

første 12 månedene. 

Dersom kredittrisikoen, vurdert som sannsynligheten for mislighold over gjenværende levetid for en 

eiendel eller gruppe av eiendeler, er ansett å ha økt vesentlig siden første gangs innregning skal, det gjøres 

en tapsavsetning tilsvarende nåverdien, bestemt ved bruk av den effektive renten, av det tapet som er 

forventet å inntreffe over hele den forventede levetiden til instrumentet hele den forventede levetiden til 

eiendelen, og eiendelen skal reklassifiseres til steg 2. 

For utlån klassifisert i henholdsvis steg 1 og 2 beregnes renten basert på brutto balanseført verdi og 

avsetningen for tap er normalt modellbasert.   

Dersom det oppstår en kredittforringelse skal instrumentet flyttes til steg 3. Renteinntekter innregnes da 

basert på amortisert kost og tapsavsetningen settes normalt på individuell basis. 

For ytterliggere detaljer henvises det til IFRS 9. 

 



 

 

Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning 46.048                    46.048                  

Lønnstakere o.l. 2.614.386               111.227                  12.336                  2.737.948             

Utlandet -                       

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 775.216                  51.075                    882                      827.173                

Industriproduksjon 36.671                    12.553                    969                      50.193                  

Bygg og anlegg 103.092                  26.845                    10.044                  139.981                

Varehandel, hotell/restaurant 54.585                    8.101                      1.474                   64.160                  

Transport, lagring 37.503                    4.704                      4.761                   46.968                  

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 198.733                  6.820                      1.287                   206.840                

Sosial og privat tjenesteyting 87.389                    32.448                    16                        119.853                

Sentralbank 66.624                    66.624                  

Kredittinstitusjoner 647.078                  647.078                

Sum 4.667.325           253.772              31.769              4.952.866         

Primærdistrikt* 3.648.722                  214.996                     29.035                     3.892.753                

Sekundærdistrikt** 347.489                     14.813                       564                         362.866                   

Tertiærdistrikt*** 671.114                     23.963                       2.170                      697.247                   

Utlandet

Gjennomsnitt 4.658.321           246.356              31.799              4.936.476         

* Aremark, Marker, Rakkestad, Moss og Aurskog-Høland

** Tilstøtende kommuner til primær

*** Øvrige kommuner og utlandet

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

Utlån og fordringer 50.321                    99.409                    317.783                921.847                2.943.551             334.415                      4.667.326         

Ubenyttede rammer 253.772                -                       253.772            

Garantier 24.603                  7.166                   31.769              

Sum 50.321               99.409               571.554            946.450            2.950.717         334.415                4.952.866         



 

Type motpart

Misligholdte

engasjementer

Engasjementer med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger Garantier med 

avsetning

Avsetninger på 

garantier

Lønnstakere o.l. 12.028                    6.415                      1.754                   1.086                   

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 3.282                     

Industriproduksjon

Bygg og anlegg 752                        350                        847                      247                      

Varehandel, hotell/restaurant

Transport, lagring

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester

Sosial og privat tjenesteyting 542                        1.325                      889                      526                      

Sum 16.605               8.090                 3.489               1.858               -                  -                       

Primærdistrikt* 9.626                     1.611                      2.857                   1.579                   

Sekundærdistrikt** 6.732                     434                        154                      

Tertiærdistrikt*** 247                        6.044                      479                      279                      

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.

* Aremark, Marker, Rakkestad, Moss og Aurskog-Høland

** Tilstøtende kommuner til primær

*** Øvrige kommuner og utlandet

Steg 1:  12 mnd. 

tap

Steg 2:  Livstid 

tap

Steg 3:  Livstid 

tap
Tapsavsetninger pr. 01.01.2020 1.616                   13.891                  1.631                   

Overføringer:

Overføringer til steg 1 38                        (1.446)                  -                       

Overføringer til steg 2 (140)                     1.632                   -                       

Overføringer til steg 3 -                       (601)                     597                      

Nye finansielle eiendeler utstedt eller kjøpt 129                      34                        1.545                   

Finansielle eiendeler som er fraregnet i perioden (330)                     (843)                     (675)                     

(Modifisering av kontantstrømmer fra eiendeler som ikke er fraregnet)

Endringer i modell eller risikoparametre (335)                     9                          391                      

Konstaterte tap -                       -                       -                       

Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap

Valutaeffekter

Andre justeringer 5.082                   1.263                   -                       

Tapsavsetninger pr. 31.12. 6.059                      13.939                     3.489                      

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 142                      98                        -                       

Overføringer:

Overføringer til steg 1 1                          (6)                         -                       

Overføringer til steg 2 (3)                         31                        -                       

Overføringer til steg 3 -                       (3)                         -                       

Nye finansielle eiendeler utstedt eller kjøpt 31                        10                        -                       

Finansielle eiendeler som er fraregnet i perioden (26)                       (50)                       -                       

(Modifisering av kontantstrømmer fra eiendeler som ikke er fraregnet)

Endringer i modell eller risikoparametre (44)                       (10)                       -                       

Konstaterte tap

Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap

Valutaeffekter

Andre justeringer 29                        10                        -                       

Tapsavsetninger pr. 31.12. 129                         82                           -                          

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

kroner)

Utlån

Garantier (og 

ubenyttede 

kreditter for IFRS-

banker)

Periodens endring i steg 3 på utlån 1.858                      

Periodens endring i steg 3 på garantier -                          

Periodens endring i forventet tap (steg 1 og 2) 4.115                      -56                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuelle nedskrivninger

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er

foretatt individuelle nedskrivninger 56                           

Periodens renter på nedskrevet del av utlån -47                          

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -192                        

Periodens tapskostnader 5.790                      -56                          

Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger (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 66.624                       66.846                       

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 146.123                     146.119                     

Offentlige foretak

Multilaterale utviklingsbanker 15.761                       15.761                       

Internasjonale organisasjoner

Institusjoner 92.004                       91.939                       

Foretak 612.400                     594.391                     

Massemarkedsengasjementer

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 3.330.743                  3.325.438                  93 %

Forfalte engasjementer 23.886                       19.971                       63 %

Høyrisiko-engasjementer 59.288                       59.165                       

Obligasjoner med fortrinnsrett 192.232                     192.232                     192.232                   

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 268.421                     267.576                     268.421                   

Andeler i verdipapirfond 46.232                       46.232                       

Egenkapitalposisjoner  75.506                       75.502                       72.456                     

Øvrige engasjementer 265.876                     263.416                     

Sum 5.195.096           5.164.586           72.456              460.652            



 

 

 

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som 

omsettes i aktive markeder fastsettes med henvisning til noterte markedspriser eller kurser fra forhandlere 

Eiendeler

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 391.453                     -                            283.068                   391.453                   283.068                   

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 192.232                     -                            192.232                   192.232                   192.232                   

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

herav: utstedt av offentlig forvaltning 136.884                     -                            90.836                     136.884                   90.836                     

herav: utstedt av finansielle foretak 62.337                       -                            -                          62.337                     -                          

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

Sum 391.453             -                    283.068            391.453            283.068            

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 3.236                      

Andre mottatte sikkerheter 6.020.420                

Sum 6.023.656         

Virkelig verdi av mottatte sikkerheter
Nominell verdi 

av mottatte 

sikkerheter

Ikke sikkerhetsstilt



av finansielle instrumenter. For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, fastsettes 

den virkelige verdien ved hjelp av en egnet verdsettingsmetode. Slike verdsettingsmetoder omfatter bruk 

av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, 

dersom slike er tilgjengelige, henvisning til virkelig verdi av et annet instrument som praktisk talt er det 

samme, diskontert kontantstrømsberegning eller andre verdsettelsesmodeller. I den grad observerbare 

markedspriser er tilgjengelig for variabler som inngår i verdsettelsesmodeller, så benyttes disse. 

 

Beløp i tusen kroner Bokført verdi Virkelig verdi

Realisert gevinst/

-tap i perioden

Urealisert gevinst/

-tap 

Aksjer og andeler - gevintsformål

- børsnoterte aksjer 658                           658                           -                          45                           

- andre aksjer og andeler 47.177                       47.177                       -                          131                         

Aksjer og andeler - strategisk formål

- børsnoterte aksjer -                            -                            -                          -                          

- andre aksjer og andeler 142.032                     142.032                     349                         5.549                      



 

 

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente -4.486                     

Utlån til kunder med rentebinding

Rentebærende verdipapirer -587                        

Øvrige rentebærende eiendeler

Gjeld

Innskudd med rentebinding

Andre innskudd 5.958                      

Verdipapirgjeld 225                         

Øvrig rentebærende gjeld 50                           

Utenom balansen

Renterisiko i derivater

Sum renterisiko 1.161               



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

• 

• 

• 

• 



 










