




 

 

 



 

 

 





 

 

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

Banken har en eierandel på 0,94 % i Eika Gruppen AS og på 1,06 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital 486.791                     

Kjernekapital 533.815                     

Ansvarlig kapital 582.663                     

Beregningsgrunnlag 2.483.969                  

Kapitaldekning i % 23,46 %

Kjernekapitaldekning 21,49 %

Ren kjernekapitaldekning i % 19,60 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 10,10 %

Bevaringsbuffer (2,50 %) 51.294                               

Motsyklisk buffer (1 %) 20.518                               

Systemrisikobuffer (3,00 %) 61.553                               

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 133.365                     

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 92.330                               

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 206.445                             



 

 

 



 

Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning 211.434                211.434                

Lønnstakere o.l. 2.394.501             253.965                                         302                               2.648.768             

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk og fiske 386                      665                                               -                               1.051                   

Industri 5.171                   1.129                                            344                               6.644                   

Bygg, anlegg 281.083                29.662                                          3.810                            314.555                

Varehandel 8.091                   5.008                                            1.994                            15.094                  

Transport og lagring 18.907                  1.864                                            2.097                            22.869                  

Eiendomsdrift og tjenesteyting 287.850                2.826                                            532                               291.208                

Annen næring 434.019                19.368                                          3.614                            457.001                

Sentralbank 26.100                  

Kredittinstitusjoner 133.830                

Sum 3.801.372         314.488                                12.692                    4.128.552         

Lillestrøm 1.284.229                149.804                                            4.158                               1.438.190                

Romerike for øvrig 1.309.261                146.616                                            5.998                               1.461.874                

Oslo 364.353                   17.263                                             1.507                               383.124                   

Resten av landet 840.881                   775                                                  1.030                               842.686                   

Utlandet 2.647                      30                                                    -                                  2.678                      

Gjennomsnitt 3.608.549         224.333                                22.243                    3.855.125         



 

 

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

Utlån og fordringer 59.535                  129.258                362.997                  781.173                2.279.895             188.514                      3.801.371         

Ubenyttede rammer 65.418                    249.070                314.488            

Garantier 12.692                  -                       12.692              

Sum 59.535              129.258            428.416              793.865            2.528.965         188.514                4.128.552         

Type motpart

Misligholdte

engasjementer Engasjementer med nedskrivninger Samlede nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger Garantier med 

avsetning

Avsetninger på 

garantier

Offentlig forvaltning -                       -                                                -                               -                       

Lønnstakere o.l. 8.678                   21.738                                          5.300                            393                      

Utlandet -                       -                                                -                               -                       

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske -                       -                                                -                               -                       

Industriproduksjon -                       -                                                -                               -                       

Bygg og anlegg -                       24.460                                          9.400                            -                       

Varehandel, hotell/restaurant -                       -                                                -                               -                       

Transport, lagring -                       -                                                -                               -                       

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester -                       -                               -                       

Sosial og privat tjenesteyting -                       -                                                -                               -                       

Sum 8.678               46.198                                 14.700                    393                  -                  -                       

Lillestrøm 2.251                   3.463                                            -                               393                      

Romerike for øvrig 6.425                   42.725                                          14.700                          -                       

Oslo 1                          -                                                -                               -                       

Andre -                       10                                                 -                               -                       

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 877                           2.096                      14.307                     

Overføringer:

Overføringer til steg 1 95                             -806                        -8                            

Overføringer til steg 2 -95                            1.075                      -20                          

Overføringer til steg 3 -                            -1                            -                          

Nye finansielle eiendeler utstedt eller kjøpt 52                             0                             188                         

Finansielle eiendeler som er fraregnet i perioden -314                          -366                        -789                        

(Modifisering av kontantstrømmer fra eiendeler som ikke er fraregnet)

Endringer i modell eller risikoparametre -279                          891                         22                           

Konstaterte tap

Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap

Valutaeffekter

Andre justeringer 263                           10.425                     1.000                      

Tapsavsetninger pr. 31.12. 598                           13.316                     14.700                     

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 83                             23                           

Overføringer:

Overføringer til steg 1 4                               -10                          

Overføringer til steg 2 -2                              52                           

Overføringer til steg 3

Nye finansielle eiendeler utstedt eller kjøpt 9                               0                             -                          

Finansielle eiendeler som er fraregnet i perioden -43                            -6                            -                          

(Modifisering av kontantstrømmer fra eiendeler som ikke er fraregnet)

Endringer i modell eller risikoparametre -28                            1                             -                          

Konstaterte tap

Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap

Valutaeffekter

Andre justeringer 40                             0                             -                          

Tapsavsetninger pr. 31.12. 63                             60                           -                          

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 393                           

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier -                          

Periodens endring i gruppeavsetninger -                            

Periodens endring i forventet tap (steg 1 og 2) 1.199                         -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuelle nedskrivninger

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er 17                             

foretatt individuelle nedskrivninger

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap

Periodens tapskostnader 1.609                         -                          



 

 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant

Andel sikret med 

garantier

Stater og sentralbanker 41.352                     41.230                     -                            -                          

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 258.257                   260.710                   -                            -                          

Offentlige foretak -                          -                          -                            -                          

Multilaterale utviklingsbanker -                          -                          -                            -                          

Internasjonale organisasjoner -                          -                          -                            -                          

Institusjoner 163.257                   161.827                   -                            -                          

Foretak 324.649                   306.650                   -                            -                          0,76 %

Massemarkedsengasjementer -                          -                          -                            -                          

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 2.685.873                2.674.266                -                            -                          95,60 %

Forfalte engasjementer 9.135                      8.833                      -                            -                          96,67 %

Høyrisiko-engasjementer 187.295                   187.295                   -                            -                          

Obligasjoner med fortrinnsrett 151.019                   151.019                   -                            151.019                   

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 131.477                   131.477                   -                            131.477                   

Andeler i verdipapirfond 21.477                     21.477                     -                            -                          

Egenkapitalposisjoner  91.852                     91.852                     57.379                       -                          

Øvrige engasjementer 78.565                     77.215                     -                            -                          

Sum 4.144.207         4.113.851         57.379               282.496            



 

 

 

Eiendeler

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent som 

pant i sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 497.724                   -                          339.842                     497.724                   339.842                   82.944                          -                          82.944                     82.944                     82.944                     

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 135.363                   -                          135.363                     135.363                   135.363                   7.828                            -                          7.828                       15.656                     7.828                       

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

herav: utstedt av offentlig forvaltning 121.535                   -                          121.535                     121.535                   121.535                   75.116                          -                          75.116                     75.116                     75.116                     

herav: utstedt av finansielle foretak 157.836                   -                          -                            157.836                   -                          -                                -                          -                          -                          -                          

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

Sum 497.724            339.842              497.724            339.842            82.944                  82.944              82.944              82.944              

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

sikkerhetsstilte eiendeler
Balanseført verdi av sikkerhetsstilte eiendeler

Virkelig verdi av sikkerhetsstilte 

eiendeler

Mottatte sikkerheter

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Utlån og fordringer annet enn innskudd og utlån på anfordring 1.083                      

Andre mottatte sikkerheter 5.453.913                

Sum 5.454.996         

Virkelig verdi av mottatte sikkerheter
Nominell verdi 

av mottatte 

sikkerheter

Ikke sikkerhetsstilt
Virekelig verdi av mottatte pantsatte og belånte 

sikkerheter



 

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 22.922                     22.922                     4.081                         -3.238                     -3.238                     

Aksjer og andeler - strategisk formål

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 104.886                   104.886                   113                           4.580                      4.580                      



 

 

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente -3,5                         

Utlån til kunder med rentebinding -                          

Rentebærende verdipapirer -1,5                         

Øvrige rentebærende eiendeler -0,0                         

Gjeld

Innskudd med rentebinding 0,1                          

Andre innskudd 2,9                          

Verdipapirgjeld 1,6                          

Øvrig rentebærende gjeld 0,2                          

Utenom balansen

Renterisiko i derivater

Sum renterisiko -0,2                 
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