




 

 

 



 

 

 





 

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 0,72 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital 292.664                               

Kjernekapital 327.881                               

Ansvarlig kapital 364.469                               

Beregningsgrunnlag 1.728.233                            

Kapitaldekning i % 21,09 %

Kjernekapitaldekning 18,97 %

Ren kjernekapitaldekning i % 16,93 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 8,44 %

Bevaringsbuffer (2,50 %) 43.206                                            

Motsyklisk buffer (1 %) 17.282                                            

Systemrisikobuffer (3,00 %) 51.847                                            

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 112.335

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 77.770                                            

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 102.558                                          
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Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 1.932.523                    43.395                         1.220                               1.977.138             

Utlandet 2.735                          -                              -                                   2.735                   

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 217.818                       16.774                         729                                  235.321                

Industriproduksjon 5.039                          713                             116                                  5.867                   

Bygg og anlegg 76.268                         14.421                         1.387                               92.076                  

Varehandel, hotell/restaurant 13.750                         2.488                          1.655                               17.893                  

Transport, lagring 2.202                          672                             2.384                               5.258                   

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 502.946                       125                             77                                    503.148                

Annen næring 22.315                         1.676                          873                                  24.864                  

-                       

Sentralbank 25.290                         -                              -                                   25.290                  

Kredittinstitusjoner 89.067                         -                              -                                   89.067                  

-                       

Sum 2.889.952               80.263                   8.441                         2.978.656         

Lillestrøm kommune 1.080.096                       34.689                            3.648                                  1.287.347                

Øvrige deler av Romerike 1.093.844                       35.131                            3.695                                  1.303.733                

Øvrige deler av Viken 55.913                            1.796                             189                                     66.641                     

Oslo 197.863                          6.355                             668                                     235.830                   

Resten av Norge 459.491                          2.202                             232                                     81.708                     

Utlandet 2.735                             92                                  10                                       3.396                      

Gjennomsnitt 2.758.431               69.426                   13.170                       2.841.026         

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

Utlån og fordringer 1.537                 20.353            45.205              510.489          2.198.011            114.357              2.889.952    

Ubenyttede rammer 13.733              66.530                 80.263         

Garantier 8.441             -                      8.441           

Sum 1.537              20.353         58.938           518.930       2.264.541        114.357          2.978.656    



 

Type motpart

Kredittforringede 

lån

Engasjementer 

med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger Garantier med 

avsetning

Avsetninger på 

garantier

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 26.366               14.351            (5.267)               1.823             523                          (0)                      

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 42.119               42.119            -8.215 6.939                       (4)                      

Industriproduksjon 514                (252)                  

Bygg og anlegg

Varehandel, hotell/restaurant 255                (295)                  

Transport, lagring

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 5.340                 

Sosial og privat tjenesteyting

Sum 73.825            57.238         (14.029)          1.823           7.461                   (4)                   

Lillestrøm kommune 52.222               45.794            (8.493)               1.276             5.678                       (2)                      

Øvrige deler av Romerike 8.986                 8.986              (3.285)               547                880                          (1)                      

Øvrige deler av Viken 7.388                 -                 -                   471                          (0)                      

Oslo 2.992                 -                 -                   314                          (0)                      

Resten av Norge 2.237                 2.237              (1.167)               119                          (0)                      

Utlandet -                     -                 -                   

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.



 

Endringer i tapsavsetning på utlån siste år                

(beløp i tusen kroner)

Steg 1:  12 mnd. 

tap

Steg 2:  Livstid 

tap

Steg 3:  Livstid 

tap
Nedskrivinger pr. 01.01.2020

Overføringer mellom steg: 0

Overføringer til steg 1 21                       -273                     -                      

Overføringer til steg 2 -102                     991                      -                      

Overføringer til steg 3 -99                      -57                      1.123                   

Nedskrivninger på nye utlån utbetalt i året 10                       39                       173                      

Utlån som er fraregnet i perioden -174                     -664                     -522                     

Konstaterte tap -                      -                      -                      

Endet eksponering eller endringer i modell eller risikoparametre -118                     -559                     310                      

Andre justeringer* 290                      2.057                   0                         

Tapsavsetninger pr. 31.12.2020 652                      7.774                   14.029                 

Steg 1:  12 mnd. 

tap

Steg 2:  Livstid 

tap

Steg 3:  Livstid 

tap

Nedskrivinger pr. 01.01.2020

Overføringer:

Overføringer til steg 1 0                         -2                        -                      

Overføringer til steg 2 -1                        5                         -                      

Overføringer til steg 3 -                      -                      -                      

Nedskrivninger på nye kreditter og garantier 8                         2                         -                      

Nedskrivninger på ubenyttede kreditter og garantier som er fraregnet i perioden -4                        -9                        -                      

Endret eksponering eller endringer i modell eller risikoparametre -30                      -2                        -                      

Andre justeringer* 41                       25                       -                      

Tapsavsetninger pr. 31.12.2020 63                       39                       -                      

* Andre justeringer er manuelle avsetninger

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

tusen kroner)

Resultatførte tap på utlån, kreditter og garantier Utlån

Endring i perioden i steg 3 på utlån (individuelle nedskrivninger i 2019) 1.084                   

Endring i perioden i steg 3 på garantier (individuelle nedskrivninger i 2019)

Endring i perioden i forventet tap steg 1 og 2 (gruppevise nedskrivninger i 2019) 1.197                   

Konstaterte tap i perioden, der det tidligere er

foretatt nedskrivinger i steg 3 (individuelle i 2019) 104                      

Konstaterte tap i perioden, der det ikke er

foretatt nedskrivninger i steg 3 (individuelle i 2019) 1                         

Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger -563                     

Periodens tapskostnader 1.823                   



 

 

1

 Her tas kun hensyn til garantier og pant som har betydning for beregning av kapitalkrav. Andel regnet av engasjementsbeløp før 

sikkerheter.

Engasjementskategorier

Engasjementsbel

øp før sikkerheter

Engasjementsbel

øp etter 

sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige 

kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant

Andel sikret med 

garantier

Stater og sentralbanker 64.260                 64.250                 39                       0 %

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 169.008               169.008               24.056                 0 %

Offentlige foretak 7.449                   7.449                   0                         0 %

Multilaterale utviklingsbanker 5.456                   5.456                   -                      0 %

Internasjonale organisasjoner 3.022                   3.022                   -                      0 %

Institusjoner 83.485                 83.759                 11.987                 0 %

Foretak 96.373                 89.807                 -                      0 %

Massemarkedsengasjementer 133.837               133.258               -                      0 %

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 2.905.665             2.885.340             -                      95 %

Forfalte engasjementer 35.151                 31.727                 -                      64 %

Høyrisiko-engasjementer 41.900                 41.900                 -                      0 %

Obligasjoner med fortrinnsrett 154.897               154.897               15.490                 0 %

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 86.331                 86.331                 17.266                 0 %

Andeler i verdipapirfond 146.788               146.788               28.763                 0 %

Egenkapitalposisjoner  36.908                 36.908                 -64.364                -                      0 %

Øvrige engasjementer 107.542               103.012               -                      0 %

Sum 4.078.071      4.042.909      -64.364         97.602           68 %



 

 

 

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

Egenkapitalinstrumenter (inkludert rentefond) 95.431              -                    1.436                   95.431               1.436                     48.070                  -                    48.070                     48.070              48.070                            

Rentebærende verdipapirer 192.240             -                    160.146               192.240             160.146                  55.639                  -                    55.639                     55.639              55.639                            

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 79.048              -                    79.048                 79.048               79.048                    22.544                  -                    22.544                     22.544              22.544                            

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

herav: utstedt av offentlig forvaltning 96.111              -                    81.098                 96.111               81.098                    33.095                  -                    33.095                     33.095              33.095                            

herav: utstedt av finansielle foretak 17.081              -                    -                      17.081               -                         -                        -                    -                          -                   -                                 

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

Sum 287.671       -              161.582         287.671       161.582           103.710          -              103.710            103.710      103.710                  

Virkelig verdi av sikkerhetsstilte 

eiendeler

Balanseført verdi av ikke-sikkerhetsstilte 

eiendeler

Virkelig verdi av ikke-

sikkerhetsstilte eiendeler
Balanseført 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 2.308                       

Andre mottatte sikkerheter 3.582.769                

Sum

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 1.314                1.314                 -                      -                    -                         -                        

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 1.314                1.314                 -                      -                    -                         -                        

Aksjer og andeler - strategisk formål 94.395              94.395               115                      4.120                4.120                     -                        

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 94.395              94.395               115                      4.120                4.120                     -                        



Eiendeler

Renterisiko i 

tusen kroner

Utlån til kunder med flytende rente -2.547               

Utlån til kunder med rentebinding

Rentebærende verdipapirer -619                  

Øvrige rentebærende eiendeler

Gjeld

Innskudd med rentebinding

Andre innskudd 2.610                

Verdipapirgjeld 1.131                

Øvrig rentebærende gjeld 150                   

Utenom balansen

Renterisiko i derivater

Sum renterisiko 725             



 

 



Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser 

overfor banken. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, utlån, kreditter, garantier, 

uoppgjorte handler, ubenyttede kreditter, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater. Kredittrisiko 

avhenger av blant annet fordringens størrelse, tid for forfall, sannsynlighet for mislighold og eventuelle 

sikkerheters verdi. Kredittap kan også oppstå som følge av operasjonelle feil. Kredittrisiko er bankens 

vesentligste risiko og består hovedsakelig av utlån. 

Som sikkerhet for bankens utlånsportefølje benyttes i hovedsak, pant i fast eiendom, registrerbart løsøre, 

landbruksløsøre og driftstilbehør, fordringer og varelager, pant i bankinnskudd, finansiell pant registrert i 

VPS og kausjon. Generelt kreves sikkerhet for alle typer lån spesifisert i bankens kredittpolicy. Unntak er 

lønnskontokreditt og forbrukslån opp til kr 100 000. 

 



Bankens risikoklassifiseringssystem er et godt verktøy for oppfølging av risiko både på kundenivå og 

aggregert for hele utlånsporteføljen. Det er to hovedmodeller for risikoklassifiseringssystemet, en for 

personmarkedet og en for bedriftsmarkedet. Begge modellene er sannsynlighetsbasert og tar hensyn til både 

interne og eksterne data. For å styre bankens risiko er det satt rammer for samlet engasjement innenfor ulike 

risikogrupper.   

Styret har vedtatt at banken skal ha en moderat kredittrisiko.  
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Tall oppgitt i 1000 NOK. 












