




 

 

 

 

Sum 19.654



 

 



 

 

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

Banken har en eierandel på 2,93 % i Eika Gruppen AS og på 2,19 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital 1.278.639                

Kjernekapital 1.394.139                

Ansvarlig kapital 1.548.771                

Beregningsgrunnlag 7.297.839                

Kapitaldekning i % 21,2 %

Kjernekapitaldekning 19,1 %

Ren kjernekapitaldekning i % 17,5 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 10,5 %

Bevaringsbuffer (2,50 %) 158.706                          

Motsyklisk buffer (1,00 %) 63.482                             

Systemrisikobuffer (3,00 %) 190.447                          

Pilar 2-krav (Bankspesifikt krav, 2,80 %) 177.751                          

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 285.671                          

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 876.057                   

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 283.820                          
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*Det er i 2020 tatt en ekstre koronabuffer på 13,9 MNOK

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant

Andel sikret med 

garantier

Stater og sentralbanker 72.057                        72.057                      

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 88.360                        88.360                      

Offentlige foretak 5.211                          5.211                        

Multilaterale utviklingsbanker

Internasjonale organisasjoner

Institusjoner 679.838                       679.838                    

Foretak 246.653                       246.653                    

Massemarkedsengasjementer 581.448                       581.448                    

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 9.538.917                    9.538.917                  81 %

Forfalte engasjementer 5.994                          5.994                        

Høyrisiko-engasjementer 478.436                       478.436                    

Obligasjoner med fortrinnsrett 291.904                       291.904                    

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating

Andeler i verdipapirfond 495.025                       495.025                    

Egenkapitalposisjoner  138.747                       138.747                    117.815                   

Øvrige engasjementer 65.060                        65.060                      

Sum 12.687.651          12.687.651        117.815            -                  



 

 

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 310.412.821             173.024.642          310.412.821         224.677.627            224.677.627         224.677.627         

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 77.567.118              77.567.118            77.567.118           77.567.118            224.677.627            224.677.627         224.677.627         224.677.627          

herav: sikrede verdipapirer (ABS)

herav: utstedt av offentlig forvaltning 95.457.524              95.457.524            95.457.524           95.457.524            

herav: utstedt av finansielle foretak 137.388.178             137.388.178         

herav: utstedt av ikke-finansielle foretak

Sum 310.412.821     173.024.642    310.412.821   173.024.642   224.677.627     224.677.627   224.677.627   224.677.627    

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

Utlån og fordringer annet enn innskudd og utlån på anfordring 1.700.000                   

Andre mottatte sikkerheter 22.047.574.568           

Sum 22.049.274.568   

Virkelig verdi av mottatte sikkerheter
Nominell verdi av 

mottatte 

sikkerheter

Ikke sikkerhetsstilt



 

 

Beløp i tusen kroner Virkelig verdi

Før motregning 33.976                     

Etter motregning 33.976                     



 

 

* Renteløpetid er beregnet som et anslag på antall dager til renten endres.

** Renterisiko er her beregnet som et anslag på verdiendring ved ett prosentpoengs endring i 

renten. Summen vil anslå hvor balansert banken er i forhold til renterisiko.
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