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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 0,60 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital 165.407                   

Kjernekapital 189.020                   

Ansvarlig kapital 213.576                   

Beregningsgrunnlag 952.550                   

Kapitaldekning i % 22,42 %

Kjernekapitaldekning 19,84 %

Ren kjernekapitaldekning i % 17,36 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 8,37 %



 

 

Bevaringsbuffer (2,50 %) 18.813                            

Motsyklisk buffer (2,50 %) 18.813                            

Systemrisikobuffer (3,00 %) 22.576                            

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 60.203                     

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 33.864                            

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 50.779                            



 

 



 

Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt 

Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både nærings- og personkunder. 
Bankens største engasjementer vurderes særskilt hvert kvartal.  For engasjementene er det verdien av 
bankens sikkerhet, låntakers betalingsevne etc. som vurderes.  
Dersom gjennomgangen viser at tap kan påregnes, bokføres tapet i bankens regnskap som individuell 
nedskrivning. 

Behandling av misligholdte engasjementer 

Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalte terminer innen 90 dager etter 
terminforfall, eller når rammekreditter ikke er inndekket innen 90 dager. 

Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement. Låntakers tilbakebetalingsevne og sikkerheter 
avgjør om et tap må påregnes. Sikkerheten vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på 
beregningstidspunktet, med fradrag for salgskostnader. Dersom det foreligger objektive bevis på verdifall 
på bankens fordringer, føres dette som individuelle nedskrivninger. 

Behandling av konstaterte tap 

Ved mislighold over 90 dager, inntrådt konkurs, avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert med 
hensyn til sikkerhet og betalingsevne for å få oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive bevis på 
verdifall på engasjementet, behandles engasjementet normalt først som individuell nedskrivning. 
Engasjementet regnes som endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant ikke har ført 
frem eller som følge av rettskraftig dom eller inngått avtale. Beregnet verdifall på engasjementet føres da 
som konstatert tap, eventuelle individuelle nedskrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes 
fra bankens låneportefølje og fra individuelle nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert 
og det er konstatert at kunden ikke er søkegod. 

Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer 

Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skal skje i den utstrekning tapet er redusert og objektivt 
kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. 



 



 

 

Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning 33.978                  

Lønnstakere o.l. 1.119.339             30.578                  6.113                   1.156.030             

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 34.769                  2.621                   400                      37.790                  

Industriproduksjon 12.438                  1.597                   505                      14.540                  

Bygg og anlegg 28.154                  2.162                   1.297                   31.613                  

Varehandel, hotell/restaurant 17.529                  3.978                   1.276                   22.783                  

Transport, lagring 7.249                   2.089                   1.728                   11.066                  

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 240.989                3.664                   -                       244.653                

Sosial og privat tjenesteyting 5.678                   2.250                   246                      8.175                   

Sentralbank 47.009                  47.009                  

Kredittinstitusjoner 37.214                  37.214                  

Sum 1.584.345         48.939              11.566              1.644.849         

Holtålen 246.107                   10.667                     5.460                      262.234                

Trøndelag 923.167                   36.060                     5.611                      964.839                

Resten av Norge 415.071                   2.212                      495                         417.777                

Utlandet

Gjennomsnitt 1.564.409         48.339              15.515              1.628.264         

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

Utlån og fordringer 7.339                   11.614                  104.903                248.615                1.091.163             120.712                      1.584.345         

Ubenyttede rammer 29.027                  19.912                  48.939              

Garantier 11.566                  -                       11.566              

Sum 7.339               11.614              133.930            260.180            1.111.075         120.712                1.644.850         



 

Type motpart

Misligholdte

engasjementer

Engasjementer med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger Garantier med 

avsetning

Avsetninger på 

garantier

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 14.857                  5.638                   2.100                   

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 8.776                   1.000                   

Industriproduksjon

Bygg og anlegg 72                        2.892                   2.024                   24                        

Varehandel, hotell/restaurant 5.547                   3.800                   3.300                   

Transport, lagring

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester

Sosial og privat tjenesteyting

Sum 14.928              22.853              8.924               3.324               -                  -                       

Holtålen 584                      200                      

Trøndelag 14.217                  22.853                  8.724                   

Resten av Norge 128                      

Utlandet

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.

Utlån Garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån

Individuelle nedskrivninger 01.01. 7.950                      

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuell nedskrivning -1.300                     

Økte individuelle nedskrivninger i perioden 1.474                      

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 1.900                      

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -1.100                     

Individuelle nedskrivninger 31.12. 8.924                      -                          

Endringer i nedskrivninger på individuell utlån og avsetninger på garantier siste år 

(beløp i tusen kroner)



 

 

Endringer i nedskrivning på grupper av utlån siste år (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier

Nedskrivninger på grupper av utlån

Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01. 5.500                      

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån -1.000                     

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 4.500                      -                          

Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger (beløp i tusen kroner) Utlån

Garantier (og 

ubenyttede 

kreditter for IFRS-

banker)

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån 512                         

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier -                          

Periodens endring i gruppeavsetninger -1.000                     

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

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuelle nedskrivninger 1.061                      

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er

foretatt individuelle nedskrivninger 75                           

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -67                          

Periodens tapskostnader 580                         -                          

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant

Andel sikret med 

garantier

Stater og sentralbanker 45.240                     45.240                     

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 34.168                     34.545                     34.168                     

Offentlige foretak

Multilaterale utviklingsbanker

Internasjonale organisasjoner

Institusjoner 27.528                     27.528                     27.528                     

Foretak 69.873                     60.282                     73 %

Massemarkedsengasjementer

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 1.229.119                1.228.709                94 %

Forfalte engasjementer 14.942                     14.742                     85 %

Høyrisiko-engasjementer

Obligasjoner med fortrinnsrett 107.700                   107.700                   107.700                   

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 36.325                     36.325                     36.325                     

Andeler i verdipapirfond 38.490                     38.490                     

Egenkapitalposisjoner  18.109                     18.109                     23.491                     

Øvrige engasjementer 71.997                     71.997                     

Sum 1.693.491         1.683.666         23.491              205.721            



 

Eiendeler

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 166.584                   119.528                   166.677                   119.619                   

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 107.503                   107.503                   107.594                   107.594                   

herav: sikrede verdipapirer (ABS)

herav: utstedt av offentlig forvaltning 33.978                     12.025                     33.980                     12.025                     

herav: utstedt av finansielle foretak 25.103                     -                          25.103                     -                          

herav: utstedt av ikke-finansielle foretak

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 1.050                      

Andre mottatte sikkerheter 2.393.593                

Sum 2.394.643         

Virkelig verdi av mottatte sikkerheter
Nominell verdi 

av mottatte 

sikkerheter

Ikke sikkerhetsstilt



 

 

  

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 99                           1.452                      

- andre aksjer og andeler 38.490                     39.843                     

Aksjer og andeler - strategisk formål

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 40.200                     43.133                     9                             
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