




 

 

 

 

Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av 

stemmerett

Forretnings-

kontor

Type virksomhet

Eika Gruppen AS 46.165            1.810 0,19 % 0,19 % Oslo Forsikring, finansiering, forvaltning, investering og einedomsmegling

Eika Boligkreditt AS 13.869.629    58.945             1,13 % 1,13 % Oslo Boligfinansiering

Eiendomskreditt AS 16.000            1.655                0,52 % 0,52 % Bergen Finans



Kapitaldekning 2019

Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 151.448     

Overkursfond 319             

Sparebankens fond 159.123     

Gavefond 205             

Utjevningsfond 7.317          

Kompensasjonsfond 466             

Sum egenkapital 318.878     

Fradrag for ansvarlig kapital i  andre fin.inst. -40.450      

Sum ren kjernekapital 278.428     

Fondsobligasjoner 20.000       

Sum kjernekapital 298.428     

Ansvarlig lånekapital 30.000       

Sum tilleggskapital 30.000       

Netto ansvarlig kapital 328.428     

Eksponeringskategori (beregningsgrunnlag etter risikovekt)

Lokal regional myndighet 3.820          

Institusjoner 144             

Foretak 223.017     

Pantsikkerhet eiendom 901.605     

Forfalte engasjementer 70.761       

Obligasjoner med fortrinnsrett 9.970          

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 18.191       

Andeler i  verdipapirfond 8.004          

Egenkapitalposisjoner  44.466       

Øvrige engasjementer 67.215       

Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko 1.347.193  

Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 121.265     

Sum beregningsgrunnlag 1.468.458  

Kapitaldekning i  % 22,37 %

Kjernekapitaldekning 20,32 %

Ren kjernekapitaldekning i  % 18,96 %

Uvektet kjernekapitalandel i  % 10,69 %

Kapitaldekning i  % - forholdsmessig konsolidering 20,74 %

Kjernekapitaldekning - forholdsmessig konsolidering 18,65 %

Ren kjernekapitaldekning i  % - forholdsmessig konsolidering 17,20 %

Uvektet kjernekapitalandel i  % - forholdsmessig konsolidering 8,61 %





 

 

Bufferkrav

Bevaringsbuffer (2,50 %) 36.711                            

Motsyklisk buffer (2,50 %) 36.711                            

Systemrisikobuffer (3,00 %) 44.054                            

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 117.477                          

Minimumskrav til  ren kjernekapital (4,50 %) 66.081                            

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 94.871                            

Uvektet kjernekapitalandel

Poster utenom balansen med 10 % konverteringsfaktor etter standardmetoden -                       

Poster utenom balansen med 20 % konverteringsfaktor etter standardmetoden 10.098                

Poster utenom balansen med 50 % konverteringsfaktor etter standardmetoden 56.901                

Poster utenom balansen med 100 % konverteringsfaktor etter standardmetoden 10.952                

Øvrige eiendeler 2.754.435          

(-) Regulatoriske justeringer i kjernekapital -40.450               

Totalt eksponeringsbeløp 2.791.936          

Kjernekapital 298.428

Uvektet kjernekapitalandel 10,69 %
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Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Lønnstakere o.l. 1.637.606     85.788                   11.373       1.734.767       

Utlandet 5.275             -                         -              5.275               

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 25.331           7.175                     85               32.591             

Industriproduksjon 16.838           4.012                     3.002         23.852             

Bygg og anlegg 127.089         27.749                   5.177         160.015           

Varehandel, hotell/restaurant 25.451           4.505                     2.359         32.315             

Transport, lagring 16.517           1.122                     1.615         19.254             

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 281.505         17.730                   161             299.396           

Sosial og privat tjenesteyting 41.335           1.308                     406             43.049             

Sentralbank 104.969         -                         -              104.969           

Kredittinstitusjoner 72.802           -                         -              72.802             

Sum 2.354.718         149.389                    24.178           2.528.285           

Tysnes 646.017             60.272                       17.184            723.473               

Hordaland ellers 1.428.667          81.964                       6.994              1.517.625            

Resten av Norge 274.759             7.153                          -                  281.912               

Utlandet 5.275                  -                              -                  5.275                    

Gjennomsnitt2 2.243.401         137.221                    23.717           2.404.339           
2
 Gjennomsnitt av inngående og utgående balanse s is te år



 

 

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

Utlån og fordringer -                16.336         -                255.201       1.927.615   133.112      2.332.265       

Ubenyttede rammer -                5.065           -                23.295         69.220         30.751         128.331           

Garantier -                4.072           -                22.565         725               11.387         38.749             

Sum -                    25.473             -                    301.061           1.997.561       175.251          2.499.345       

Type motpart

Misligholdte

engasjementer

Engasjementer 

med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger1

Resultatførte 

nedskrivninger1 

siste år

Garantier med 

avsetning2
Avsetninger på 

garantier

Lønnstakere o.l. 15.639             3.824               4.710                  50                        -                      -                      

Utlandet -                   -                   -                       -                       -                      -                      

Næringssektor fordelt

Jordbruk, skogbruk, fiske -                   -                   -                       -                       -                      -                      

Industriproduksjon -                   -                   -                       -                       -                      -                      

Bygg og anlegg 4.063               -                   1.000                  -                       -                      -                      

Varehandel, hotell/restaurant -                   -                   -                       -                       -                      -                      

Transport, lagring 15.408             -                   -                       -                       -                      -                      

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 12.503             53.775             3.000                  1.200                  -                      -                      

Sosial og privat tjenesteyting 236                  -                   -                       -                       -                      -                      

Sum 47.849                 57.599                 8.710                      1.250                      -                          -                          

1  Kun individuelle nedskrivninger

2  Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning



 

 

Utlån Garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån

Individuelle nedskrivninger 01.01. 5.860          -              

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning -1.200         -              

Økte individuelle nedskrivninger i  perioden 1.100          -              

Nye individuelle nedskrivninger i  perioden 3.000          -              

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i  perioden -50              -              

Individuelle nedskrivninger 31.12. 8.710          -              

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. 7.500          -              

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån 500             -              

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 8.000          -              

Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger Utlån Garantier

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån 2.850          -              

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier -              -              

Periodens endring i gruppeavsetninger 500             -              

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 1.190          -              

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er foretatt individuelle nedskrivninger 177             -              

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -113            -              

Renter på engasjement med individuelle nedskrivinger -82              -              

Periodens tapskostnader 4.522          -              

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



 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant1

Andel sikret med 

garantier1

Stater og sentralbanker 85.677                          85.677                          -                                -                        -                           -                           

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 19.098                          20.041                          -                                3.820                    -                           -                           

Offentlige foretak -                                -                                -                                -                        -                           -                           

Multilaterale utviklingsbanker -                                -                                -                                -                        -                           -                           

Internasjonale organisasjoner -                                -                                -                                -                        -                           -                           

Institusjoner 500                               500                               -                                144                       -                           -                           

Foretak 316.839                       305.865                       -                                -                        53 % 0,30 %

Massemarkedsengasjementer -                                -                                -                                -                        -                           -                           

Engasjementer med pantesikkerhet i  eiendom 2.067.677                    2.067.677                    -                                -                        92 % -                           

Forfalte engasjementer 57.217                          53.117                          -                                -                        -                           -                           

Høyrisiko-engasjementer -                                -                                -                                -                        -                           -                           

Obligasjoner med fortrinnsrett 99.702                          99.702                          -                                9.970                    -                           -                           

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 90.955                          90.955                          -                                18.191                 -                           -                           

Andeler i  verdipapirfond 40.019                          40.019                          -                                8.004                    -                           -                           

Egenkapitalposisjoner  37.041                          37.041                          38.606                          6.600                    -                           -                           

Øvrige engasjementer 94.658                          81.051                          -                                -                        -                           -                           

Sum 2.909.383                    2.881.644                    38.606                          46.729                 

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



 

 

 

Eiendeler

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent som pant 

i sentralbanken

herav: godkjent som pant 

i sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 118.475                       118.475                               118.475               118.475                               

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 99.489                          99.489                                  99.489                 99.489                                  

herav: sikrede verdipapirer (ABS) -                                -                                        -                        -                                        

herav: utstedt av offentlig forvaltning 18.985                          18.985                                  18.985                 18.985                                  

herav: utstedt av finansielle foretak -                                -                                        -                        -                                        

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

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

eiendeler



 

• 

• 

• 

• 

Beløp i tusen kroner Bokført verdi Virkelig verdi

Realisert 

gevinst/

-tap i perioden

Urealisert 

gevinst/

-tap 

Herav medregnet i 

kjernekapital1
Herav medregnet

i tilleggskapital1

Aksjer og andeler - gevintsformål

- børsnoterte aksjer -                      -                       -                       -                       -                               -                           

- andre aksjer og andeler -                      -                       -                       -                       -                               -                           

Aksjer og andeler - strategisk formål

- børsnoterte aksjer -                      -                       -                       -                       -                               -                           

- andre aksjer og andeler 65.941                70.744                -                       -                       -                               -                           

1 "Herav" sikter til  urealiserte gevinster/tap

Eiendeler Renterisiko1

Utlån til  kunder med flytende rente -2,7                     

Utlån til  kunder med rentebinding -                      

Rentebærende verdipapirer -0,2                     

Øvrige rentebærende eiendeler -                      

Gjeld

Innskudd med rentebinding -                      

Andre innskudd 2,6                       

Verdipapirgjeld -                      

Øvrig rentebærende gjeld 0,2                       

Utenom balansen

Renterisiko i derivater -                      

Reell renterisiko -0,1                     

Ramme for renterisiko 1,0                       

1  Renterisiko er beregnet som et anslag på verdiendring ved 

ett prosentpoengs økning i renten
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Policy for virksomhets – og risikostyringen gir en overordnet beskrivelse av virksomhetsstyringen, herunder 

risikostyringen i banken. Dokumentet er forankret og vedtatt av bankens styre, og skal også ses i sammenheng 

med bankens strategi og vedtekter.  

I tillegg til policy for virksomhets – og risikostyring har banken egne policydokumenter for de viktigste 

risikoområder. Dette gjelder bankens kreditt, markeds – og likviditetsrisiko. Operasjonell risiko er beskrevet i et 

eget policydokument, som også må ses i sammenheng med de øvrige risikotyper. Banken har ikke etablert egne 

policydokumenter for risiko knyttet til strategiske beslutninger, forretningsmessige forhold og bankens 

omdømme. Disse risikoene er likevel hensyntatt ved vurdering av bankens kapitalbehov i ICAAP-prosessen.  

Kredittrisiko er risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt 

tid og i henhold til skrevne avtaler, og at sikkerheter banken besitter ikke dekker utestående krav ved en 

realisasjon. Kredittrisiko omfatter også tapsrisikoen knytt til garantier til kunder om å oppfylle forpliktelsene 

sine.  



Konsentrasjonsrisiko er risiko for tap utover «normal» kredittrisiko som skyldes konsentrasjon på bransje, 

størrelse og geografi. I tilfeller hvor det avdekkes konsentrasjonsrisiko kommer denne i tillegg til risiko 

beregnet i den ordinære kredittrisikoberegningen.  

Likviditetsrisiko er risikoen for at en bank ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger 

i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstrakostnader i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, 

eller i form av ekstra dyr finansiering



Operasjonell risiko er risiko for tap som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos 

menneske og i system eller eksterne hendelser. 

Markedsrisiko er risiko for tap i markedsverdier knyttet til portefølje av finansielle instrumenter som følge av 

endringer i aksjekurser, valutakurser, renter og råvarepriser.   

• Omdømmerisiko er risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og 

omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, eiere og myndigheter. Omdømmerisiko kan 

knyttes til egen virksomhet, til Eika alliansen og finansbransjen generelt. 

 

• Strategisk risiko er risiko for uventet tap eller sviktende inntjening i forhold til prognoser knyttet til 

vekstambisjoner, inntreden i nye markeder eller oppkjøp.  

 

• Forretningsrisiko er risikoen for fall i forventede inntekter (budsjett og prognoser) fra ulike 

forretnings- eller produktsegment. 

 

• Eiendomsrisiko er risiko for uventet verdifall på institusjonens eiendommer eller  av 

eiendomsinvesteringer. Eiendomsprisrisiko knyttet til utlån til eiendomssektoren eller eiendeler som 

sikkerhet blir dekket under kredittrisiko og konsentrasjonsrisiko.  



 








