




 

 

 

 

 





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

Banken har en eierandel på 0,19 % i Eika Gruppen AS og på 0,39 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital 549.253                   

Kjernekapital 591.660                   

Ansvarlig kapital 654.689                   

Beregningsgrunnlag 3.056.389                

Kapitaldekning i % 21,42 %

Kjernekapitaldekning 19,36 %

Ren kjernekapitaldekning i % 17,97 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 9,32 %

 

Bevaringsbuffer (2,50 %) 76.410                            

Motsyklisk buffer (1,00 %)  Øker til 1,50 % fra 30.6.2022, til 2,00 % fra 31.12.2022 og 2,5 % fra 31.3.2023 30.564                            

Systemrisikobuffer (3,00 %) Øker til 4,50 % fra 31.12.2022 91.692                            

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 198.665                   

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 137.538                          

Pilar 2- krav gjeldende frå 30.04.2022 61.128                            

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav, Pilar 2 og bufferkrav 151.617                          
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Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 4.085.662             119.960                10.128                  4.215.750             

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk og fiske 26.103                  1.811                   1.068                   28.983                  

Industri 74.205                  7.290                   4.233                   85.728                  

Bygg, anlegg 68.285                  15.006                  78.606                  161.897                

Varehandel 72.990                  26.971                  16.270                  116.231                

Transport og lagring 23.025                  3.408                   4.173                   30.606                  

Finans, eiendomsdrift og tjenesteyting 562.932                33.189                  21.938                  618.059                

Annen næring 98.903                  10.634                  2.821                   112.358                

Sentralbank 68.662                  68.662                  

Kredittinstitusjoner 133.038                133.038                

Sum 5.213.804         218.270            139.238            5.571.312         

Voss og omland 3.438.893                187.593                   122.114                   3.748.600                

Resten av Norge 1.774.911                30.677                     17.124                     1.822.712                

Gjennomsnitt 5.466.140         197.717            129.434            5.793.291         
1 Fratrukket nedskrivninger i steg 3

2 Gjennomsnitt av inngående og utgående balanse siste år



 

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

Utlån og fordringer 44.290                  51.690                  224.736                715.272                3.908.964             268.852                      5.213.804         

Ubenyttede rammer 143.049                75.221                  218.270            

Garantier 139.013                225                      139.238            

Sum 44.290              51.690              367.785            854.285            3.984.410         268.852                5.571.312         

1 Fratrukket nedskrivninger i steg 3

 

Type motpart

Misligholdte

engasjementer over 

90 dager

Andre 

kredittforringede 

engasjement

Samlede 

nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger

Garantier med 

avsetning

Avsetninger på 

garantier

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 28.346                  7.909                   11.441                  1.111                   

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk og fiske 25.243                  10.500                  (464)                     

Industri 3.103                   302                      295                      

Bygg, anlegg

Varehandel

Transport og lagring

Finans, eiendomsdrift og tjenesteyting (100)                     

Annen næring (23)                       

Sum 28.346              36.255              22.243              818                  -                  -                       

Voss og omland 12.189                  29.450                  13.754                  52                        

Resten av Norge 16.157                  6.805                   8.489                   766                      

1 Kun nedskrivninger i steg 3

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.



 

Steg 1:  12 mnd. 

tap

Steg 2:  Livstid 

tap

Steg 3:  Livstid 

tap
Nedskrivninger pr. 01.01.2021 2.584                   6.030                   22.394                  

Overføringer:

Overføringer til steg 1 34                        (470)                     -                       

Overføringer til steg 2 (170)                     1.835                   (100)                     

Overføringer til steg 3 (3)                         (213)                     1.101                   

Nye finansielle eiendeler utstedt eller kjøpt 57                        73                        3.936                   

Finansielle eiendeler som er fraregnet i perioden (265)                     (1.373)                  (4.940)                  

(Modifisering av kontantstrømmer fra eiendeler som ikke er fraregnet)

Endringer i modell eller risikoparametre (17)                       (465)                     6                          

Konstaterte tap -                       -                       -                       

Andre endringer 307                      268                      (155)                     

Valutaeffekter -                          0

Nedskrivninger pr. 31.12. 2.528                      5.684                      22.242                     

Steg 1:  12 mnd. 

tap

Steg 2:  Livstid 

tap

Steg 3:  Livstid 

tap

Tapsavsetninger pr. 01.01.2021 123                      199                      -                       

Overføringer:

Overføringer til steg 1 6                          (52)                       -                       

Overføringer til steg 2 (4)                         28                        -                       

Overføringer til steg 3 (0)                         (0)                         0                          

Nye finansielle eiendeler utstedt eller kjøpt 7                          21                        -                       

Finansielle eiendeler som er fraregnet i perioden (29)                       (82)                       -                       

(Modifisering av kontantstrømmer fra eiendeler som ikke er fraregnet)

Endringer i modell eller risikoparametre (30)                       (12)                       -                       

Konstaterte tap -                       -                       -                       

Andre endringer 62                        12                        7                          

Valutaeffekter -                          -                          -                          

Tapsavsetninger pr. 31.12. 135                         114                         7                             

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

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

kroner)

Utlån

Garantier og 

ubenyttede 

kreditter
-                          

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån -152                        -                          

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier 7                             

Periodens endring i gruppeavsetninger -                          -                          

Periodens endring i forventet tap (steg 1 og 2) -403                        -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuelle nedskrivninger 1.462                      -                          

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er

foretatt individuelle nedskrivninger -85                          -                          

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -605                        -                          

Periodens tapskostnader 217                         7                             

Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års 

nedskrivninger (beløp i tusen kroner)

 



 

Engasjementskategorier

Engasjements-

beløp før 

sikkerheter

Engasjements-

beløp etter 

sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant

Andel sikret med 

garantier

Stater og sentralbanker 68.662                     88.336                     

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) -                          -                          

Offentlige foretak -                          -                          

Multilaterale utviklingsbanker -                          -                          

Internasjonale organisasjoner -                          -                          

Institusjoner 1                             1                             

Foretak 434.370                   410.496                   5 %

Massemarkedsengasjementer -                          -                          

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 4.792.313                4.788.517                91 %

Forfalte engasjementer 58.201                     36.428                     30 %

Høyrisiko-engasjementer 5.011                      4.930                      

Obligasjoner med fortrinnsrett -                          -                          

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 133.037                   133.037                   133.037                   

Andeler i verdipapirfond 445.281                   445.281                   

Egenkapitalposisjoner  52.220                     52.220                     9.586                      

Øvrige engasjementer 242.857                   242.032                   

Sum 6.231.953         6.201.279         9.586               133.037            

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

Andeler i verdipapirfond 445.281                   -                          445.281                   445.281                   445.281                   -                                -                          -                          -                          -                          

Rentebærende verdipapirer -                          -                          -                          -                          -                                -                          -                          -                          -                          

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

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

herav: utstedt av offentlig forvaltning -                          -                          -                          -                          -                                -                          -                          -                          -                          

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

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

Sum 445.281            445.281            445.281            445.281            

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 8.529                      

Andre mottatte sikkerheter 9.125.576                

Sum 9.134.105         

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 -                          

Aksjer og andeler - strategisk formål

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 61.805                     61.805                     50                           2.455                      2.455                      

 

• 

• 

• 

• 

• 



Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente -11,60                     

Utlån til kunder med rentebinding -                          

Rentebærende verdipapirer -4,60                       

Øvrige rentebærende eiendeler -                          

Gjeld

Innskudd med rentebinding -                          

Andre innskudd 12,20                      

Verdipapirgjeld 4,00                        

Øvrig rentebærende gjeld 0,40                        

Utenom balansen

Renterisiko i derivater

Sum renterisiko 0,40                 
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Lav/Moderat 

Lav 

Lav 

Moderat 


