




 

 

 

 

 





 

 

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

Banken har en eierandel på 0,65 % i Eika Gruppen AS og på 0,40 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital 261.882                   

Kjernekapital 264.835                   

Ansvarlig kapital 298.566                   

Beregningsgrunnlag 1.220.511                

Kapitaldekning i % 24,46 %

Kjernekapitaldekning 21,70 %

Ren kjernekapitaldekning i % 21,46 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 9,79 %

Bevaringsbuffer (2,50 %) 25.856                            

Motsyklisk buffer (1,00 %) 10.342                            

Systemrisikobuffer (3,00 %) 31.027                            

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 67.225                     

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 46.541                            

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 186.304                          



 

 

Mislighold er definert som overtrekk på minimum 1.000 kroner i mer enn 90 sammenhengende dager. En 

kundes engasjement vil også bli klassifisert som misligholdt dersom banken vurderer at kundens økonomiske 

situasjon gjør det sannsynlig at kundens finansielle forpliktelser overfor banken ikke vil bli oppfylt. I slike 

tilfeller vil kunden bli tapsmarkert og det blir gjennomført en individuell vurdering av nedskrivningsbehovet. 

Fra og med 1.1.2021 innføres ny definisjon av mislighold, det følger av disse reglene at en kunde vil bli 

klassifisert som misligholdt dersom minst ett av følgende kriterier er oppfylt: 

• Kunden har et overtrekk som både overstiger en relativ- og absolutt grense i mer enn 90 

sammenhengende dager. For både PM- og BM-kunder er den relative grensen lik 1% av kundens 

samlede eksponeringer. 

o For PM-kunder er den absolutte grensen lik 1.000 kroner 

o For BM-kunder er den absolutte grensen lik 2.000 kroner 

• Det er vurdert som sannsynlig at kunden ikke vil kunne innfri sine kredittforpliktelser overfor banken 

(unlikely to pay – UTP). 



• Kunden er smittet av en annen kunde som er i mislighold i henhold til de to første kriteriene nevnt 

over. 

EAD for avtaler i steg 1 består av utestående fordring eller forpliktelse justert for kontantstrømmer de neste 

12 månedene og for avtaler i steg 2 de neddiskonterte kontantstrømmene for den forventede levetiden til 

avtalen. For garantier er EAD lik den utestående forpliktelse på rapporteringsdatoen multiplisert med en 

konverteringsfaktor på 1 eller 0,5 avhengig av type garanti. Ubenyttede kreditter har EAD lik utestående 

ubenyttet kreditt på rapporteringstidspunktet. 

Forventet levetid på en avtale beregnes ut fra lignende avtalers historiske gjennomsnittlige levetid. 

Avtaler som modifiseres måles fra opprinnelig innvilgelsestidspunkt selv om avtalen får nye betingelser. 

Estimat for LGD er basert på historiske tap i alle Eika-banker basert på ulike intervall av sikkerhetsdekning. 

Datagrunnlaget oppdateres med tapshistorikk for nye perioder. Modellene skiller mellom person- og 

bedriftskunder.  

Personkunder 

- Kunder med sikkerhet i fast eiendom 

- Kunder med annen sikkerhet enn fast eiendom  

- Kunder uten registrert sikkerhet 

Bedriftskunder 

- Kunder med sikkerhet 

- Kunder uten sikkerhet 

Verdien av sikkerheter er hensyntatt og baserer seg på estimerte realisasjonsverdier. 

Bankens PD-modell er utviklet av Eika Gruppen. PD-modellen estimerer sannsynlighet for mislighold ved å 

estimere statistiske sammenhenger mellom mislighold og kundens finansielle stilling, demografiske data og 

betalingsadferd. For deler av porteføljen benyttes policykoder når kundens risiko ikke kan beregnes på 

ordinær måte, dette kan skyldes kundetype eller hendelse. Kunder med policykode overstyres til en 

risikoklasse med tilhørende forhåndsdefinert PD. 

Modellen skiller mellom personkunder og bedriftskunder, og måler sannsynlighet for mislighold de neste 12 

måneder (PD 12 mnd.). Totalmodellen består videre av to undermodeller, herunder en adferdsmodell og en 



generisk modell, som vektes ulikt basert på tid som kunde og tid siden siste kredittsøk. Totalmodellen består 

utelukkende av den generiske modellen i de tilfeller hvor kundeforholdet og tid siden siste kredittsøk har 

vært kortere enn en forhåndsdefinert tidshorisont. Kun adferdsmodell benyttes dersom kundeforholdet og tid 

siden siste kredittsøk har vært lengre enn en gitt tidshorisont. I alle andre tidshorisonter vil en kombinasjon 

av modellene benyttes. Dette gjelder også for BM-kunder som ikke er gjenpartspliktige. 

Adferdsmodellen angir PD 12 mnd. basert på observert adferd fra kundenes konto, transaksjoner og 

produktfordeling.  

Generisk modell angir PD 12 mnd. basert på offentlig informasjon. Generisk modell er utviklet av Bisnode på 

alle norske foretak/husholdninger med konkurs/alvorlig betalingsanmerkning som utfallsvariabel. 

For bedriftskunder består den generiske modellen av fire undermodeller, herunder enkeltpersonsforetak 

(ENK), foretak der eier direkte hefter for gjeld (ANS/DA), øvrige foretak med innlevert regnskap og øvrige 

foretak uten regnskap.  

For personkunder består den generiske modellen av fem undermodeller, hvorav fire er delt opp etter kundens 

alder (18-26 år, 27-42 år, 43-65 år og 66+ år) og den siste består av personer, uansett alder, med minst en 

aktiv betalingsanmerkning.  

Modellene blir årlig validert og rekalibreres ved behov. Ved forringelse av modellenes kvalitet blir det utviklet 

nye modeller. Ved beregning av misligholdssannsynlighet over forventet levetid på engasjementet (PD liv) 

benyttes det en migrasjonsbasert framskrivning for å estimere forventet mislighold fram i tid, basert på 

sannsynlighet for mislighold de neste 12 måneder (PD 12 mnd). 

Vesentlig økning i kredittrisiko måles basert på utvikling i PD. PD slik den ble estimert å være på 

rapporteringstidspunktet den gangen eiendelen for første gang ble innregnet (PD ini), sammenlignes med det 

PD faktisk er på rapporteringstidspunktet. Dersom PD er høyere enn forventet på rapporteringstidspunktet 

må det vurderes om det har forekommet en vesentlig økning i kredittrisiko.  

For engasjement som hadde opprinnelig PD 12 mnd. mindre enn 1 %, er vesentlig økning definert som: PD 12 

mnd > PD 12 mnd. ini + 0,5 % og PD liv > PD liv ini * 2 

For engasjement som hadde opprinnelig PD 12 mnd. over eller lik 1 %, er vesentlig økning definert som: PD 

12 mnd > PD 12 mnd. ini + 2 % eller PD liv > PD liv ini * 2 

Av migreringsreglene følger det at banken benytter et lavrisikounntak på 0,5 %. 

Det foreligger ingen spesifikke karenskriterier med tanke på migrering, følgelig vil engasjementet bli 

tilbakeført til steg 1 dersom tilhørende PD endringer ikke lenger oppfyller kravene til vesentlig økning i 

kredittrisiko.  

Det er i tillegg to absolutte kriterier som alltid definerer en vesentlig økning i kredittrisiko. 

• Eiendelen er ikke kredittforringet, men det er gitt betalingslettelser i forbindelse med at kunden er i 

finansielle vanskeligheter. 



• Eiendelen har et overtrekk på minimum 1.000 kroner i mer enn 30 sammenhengende dager. 

 

 

 

IFRS 9 krever at framoverskuende informasjon inkluderes i vurdering av forventede kredittap. Forventninger 

til fremtiden er utledet av en makromodell der det hensyntas tre scenarioer – basis, oppside og nedside 

scenarioet – for forventet makroøkonomisk utvikling ett til fire år fram i tid. Scenarioene er gitt følgende 

sannsynlighetsvekting basis 70%, nedside 20%, og oppside 10%. Variablene arbeidsledighet, oljepris, 

husholdningers gjeldsgrad og bankenes utlånsrente inngår i modellen. Variablene er fordelt på fylker for 

personmarkedet og på bransjer for bedriftsmarkedet. Variablene og tilhørende vekting fastsettes av 

sjefsøkonom i Eika Gruppen. 

De makroøkonomiske variablene er ikke uavhengige, noe som betyr at en endring i en variabel vil påvirke 

prognosen for enkelte av de andre variablene, det gir derfor begrenset informasjon å se på sensitiviteten til 

hver enkelt variabel. 

I nedside scenarioet er hver variabel tilordnet en lavere forventning relativt til basis scenarioet og visa versa i 

oppside scenarioet. Tabellen nedenfor viser prognosen for de ulike variablene i alle tre scenarioer. 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024

Basis

Arbeidsledighet (nivå) 4,5 % 4,3 % 4,1 % 4,1 %

Endring i husholdningenes gjeldsgrad 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,2 %

Bankenes utlånsrente (nivå) 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 %

Oljepris (USD pr. fat) 43                      46                      48                      48                      

2021 2022 2023 2024

Nedside

Arbeidsledighet (nivå) 5,0 % 4,8 % 4,6 % 4,6 %

Endring i husholdningenes gjeldsgrad -2,0 % -2,0 % 1,0 % 0,7 %

Bankenes utlånsrente (nivå) 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %

Oljepris (USD pr. fat) 26                      28                      28                      28                      

2021 2022 2023 2024

Oppside

Arbeidsledighet (nivå) 3,9 % 3,7 % 3,5 % 3,5 %

Endring i husholdningenes gjeldsgrad 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1,7 %

Bankenes utlånsrente (nivå) 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Oljepris (USD pr. fat) 63                      66                      68                      68                      



Både betydelig estimatusikkerhet og at situasjonen med koronapandemien er uavklart ved 

kvartalsavslutningen, fører til at det nødvendig å benytte vesentlig mer skjønn og gruppevis tilnærming i 

beregning av nedskrivninger på utlån. De modellberegnede nedskrivningene tar ikke tilstrekkelig høyde for 

den usikre situasjonen banken befinner seg i, med vesentlig dårligere makroutsikter enn de som er oppdatert 

i den eksisterende nedskrivningsmodellen. 

Banken har beregnet nedskrivninger i steg 1 og steg 2 for kunder i bedriftsmarkedet, på grunnlag av hvor 

utsatte de ulike bransjene er innenfor bankens engasjement. 

Effekten av koronapandemien på ulike sektorer og bransjer er delt inn i 5 grader/nyanser: 

1. I liten grad påvirket (lav risiko). 

2. I noen grad påvirket (lav til medium risiko). 

3. I middels grad påvirket (medium risiko). 

4. I betydelig grad påvirket (medium til høy risiko). 

5. I høy grad påvirket (høy risiko). 

Hver grad av risiko (1-5) blir tilført en «justeringsfaktor» i prosent. Støtteordninger fra staten er hensyntatt i 

vurderingen av justeringsfaktorer for de ulike bransjer. Justeringsfaktoren for den enkelte bransje 

multipliseres med bankens eksponering i hver bransje. De beregnede nedskrivningsbeløpene etter risiko og 

eksponering, legges så til de modellberegnede nedskrivninger per bransje. 

Personmarkedet er mindre utsatt for tap. Banken har hovedsakelig lån med pant i bolig som har 

gjennomsnittlig lav belåningsgrad. Velferdsordningene i Norge, inkl. spesifikke tiltak innført ifm. 

koronapandemien f.eks. for permitterte, medfører også at personmarkedet er mindre utsatt for tap. Allikevel 

er det risiko for økte tap i personmarkedet på grunn av koronapandemien, og det er beregnet 

tilleggsnedskrivninger med en justeringsfaktor multiplisert med utestående eksponering. 

Banken gjennomgår hele bedriftsporteføljen årlig, og store og spesielt risikable engasjementer gjennomgås 

løpende. Lån til privatpersoner gjennomgås når de er misligholdt eller dersom de har dårlig 

betalingshistorikk. Ved estimering av nedskrivning på enkelt kunder vurderes både aktuell og forventet 

fremtidig finansiell stilling, og for engasjementer i bedriftsmarkedet også markedssituasjonen for kunden, 

aktuell sektor og markedsforhold generelt. Muligheten for rekapitalisering, restrukturering og refinansiering 

vurderes også. Samlet vurdering av disse forholdene legges til grunn for estimering av fremtidig 

kontantstrøm. Kontantstrømmene estimeres som hovedregel over en periode tilsvarende forventet løpetid for 

den aktuelle kunden, eller gruppe av kunder dersom dette er likhetstrekk knyttet til kundene. Banken avsetter 

for tap i steg 3 dersom kunden er kredittforringet. Ved vurdering av tapsavsetningen hefter det usikkerhet 

ved estimering av tidspunkt og beløp for fremtidige kontantstrømmer inkludert verdsettelse av 

sikkerhetsstillelse. 



Banken tar kredittrisiko, som er risikoen for at motparten vil påføre banken et tap ved ikke å gjøre opp 

bankens tilgodehavende. Kreditteksponering er primært knyttet til utestående lån og gjeldspapirer. Det er 

også kredittrisiko knyttet til “off-balance” finansielle instrumenter som lånetilsagn, ubenyttet kreditt og 

garantier. 

 

Sannsynlighet for mislighold brukes som mål på kredittkvalitet. Banken deler porteføljen inn i ti risikoklasser, 

basert på PD for hvert kredittengasjement. se den underliggende tabellen. Kredittforringede engasjementer 

(steg 3) er gitt en PD på 100 prosent. Bankens portefølje inndelt etter risikoklasser og steg er presentert i 

note 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Risikoklasse

1 0,0000 0,0010

2 0,0010 0,0025

3 0,0025 0,0050

4 0,0050 0,0075

5 0,0075 0,0125

6 0,0125 0,0200

7 0,0200 0,0300

8 0,0300 0,0500

9 0,0500 0,0800

10 0,0800 1,0000

Sansynlighet for 

mislighold fra

Sansynlighet for 

mislighold til



 

 

Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning 20.010                   -                         -                       20.010                    

Lønnstakere o.l. 1.484.212               79.688                    6.781                   1.570.681                

Utlandet -                         

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 78.922                   7.078                     300                      86.300                    

Industriproduksjon 31.034                   2.544                     110                      33.688                    

Bygg og anlegg 75.492                   13.941                    3.584                   93.017                    

Varehandel, hotell/restaurant 13.925                   7.436                     1.670                   23.031                    

Transport, lagring 17.434                   2.265                     1.933                   21.633                    

Finans, eiendomsdrift og tjenesteyting 206.600                  13.896                    3.384                   223.881                  

Annen næring 30.823                   9.005                     50                        39.878                    

Sentralbank 69.937                   -                         -                       69.937                    

Kredittinstitusjoner 53.017                   -                         -                       53.017                    

Sum 2.081.406          135.854             17.813              2.235.073           

Rindal 528.914                     42.360                       7.700                      578.974                     

Trøndelag fylke ellers 860.946                     56.099                       3.413                      920.458                     

Resten av Norge 691.546                     37.395                       6.700                      735.641                     

Utlandet -                            

Gjennomsnitt 2.053.041          134.499             16.311              2.203.850           

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

Utlån og fordringer 118.774          15.157            89.949            460.544          1.270.688        126.294          2.081.406     

Ubenyttede rammer 76.183            59.671            135.854       

Garantier 17.813            -                 17.813         

Sum 118.774       15.157         166.132       478.357       1.330.359     126.294       2.235.073     



 

Type motpart

Misligholdte

engasjementer

Engasjementer 

med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger Garantier med 

avsetning

Avsetninger på 

garantier

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 112                 112                 (3)                   

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske

Industriproduksjon

Bygg og anlegg -                  -                  (1.000)             

Varehandel, hotell/restaurant

Transport, lagring

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester

Sosial og privat tjenesteyting 18.653            7.500              3.000              

Sum -              18.765         7.612           1.997           -              -              

Rindal 18.653            7.500              2.000              

Trøndelag fylke ellers

Resten av Norge 112                 112                 (3)                   

Utlandet

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.



 

Steg 1:  12 mnd. 

tap Steg 2:  Livstid tap

Steg 3:  Livstid 

tap
Tapsavsetninger pr. 01.01.2020 599                         634                            5.616                      

Overføringer:

Overføringer til steg 1 21                           -401                           -                          

Overføringer til steg 2 -77                          1.742                         -1.000                     

Overføringer til steg 3 -                          -                            -                          

Nedskrivninger på nye utlån utbetalt i året 53                           8                               -                          

Utlån som er fraregnet i perioden -240                        -64                            -102                        

Konstaterte tap -                          -                            -                          

Endret eksponering eller endringer i modell eller risikoparametre -91                          60                             3.098                      

Andre justeringer 1.883                      -787                           -                          

Tapsavsetninger pr. 31.12.2020 2.148                      1.192                         7.612                      

Steg 1:  12 mnd. 

tap Steg 2:  Livstid tap

Steg 3:  Livstid 

tap

Tapsavsetninger pr. 01.01.2020 183                         36                             -                          

Overføringer:

Overføringer til steg 1 1                             -4                              -                          

Overføringer til steg 2 -54                          55                             -                          

Overføringer til steg 3 -                          -                            -                          

Nedskrivninger på nye kreditter og garantier 42                           1                               -                          

Nedskrivninger på ubenyttede kreditter og garantier som er fraregnet -93                          -21                            -                          

Endret eksponering eller endringer i modell eller risikoparametre -33                          -5                              -                          

Andre justeringer 112                         46                             -                          

Tapsavsetninger pr. 31.12.2020 157                         108                            -                          

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

Endringer i tapsavsetning på ubenyttede kreditter og garantier siste 

år (beløp i tusen kroner)

Årets nedskrivninger og 

gjenvinning på tidligere års 

nedskrivninger (beløp i tusen 

kroner) Utlån

Garantier og 

ubenyttede kreditter

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån 1.545                      

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier

Periodens endring i gruppeavsetninger

Periodens endring i forventet tap (steg 1 og 2) 1.976                      

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuelle nedskrivninger

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er

foretatt individuelle nedskrivninger

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap

Periodens tapskostnader 3.521                      -                            



 

 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant

Andel sikret med 

garantier

Stater og sentralbanker 69.937                      69.937                       ingen 0 % 0 %

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner)20.010                      20.010                       ingen 0 % 0 %

Offentlige foretak

Multilaterale utviklingsbanker

Internasjonale organisasjoner

Institusjoner 3.057                        3.057                        ingen 0 % 0 %

Foretak 185.261                     185.261                     ingen 0 % 0 %

Massemarkedsengasjementer

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 1.641.242                  1.641.242                  ingen 91 % 0 %

Forfalte engasjementer

Høyrisiko-engasjementer 52.422                      52.422                       ingen 0 % 0 %

Obligasjoner med fortrinnsrett 145.021                     145.021                     ingen 0 % 0 %

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating49.716                      49.716                       ingen 0 % 0 %

Andeler i verdipapirfond

Egenkapitalposisjoner  29.086                      29.086                       -41.699                    ingen 0 % 0 %

Øvrige engasjementer 159.516                     159.516                     ingen 0 % 0 %

Sum 2.355.268          2.355.268           -41.699            



 

 

Eiendeler

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 171.148                     165.031                   171.148                     165.031                   

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 145.021                     145.021                   145.021                     145.021                   

herav: sikrede verdipapirer (ABS)

herav: utstedt av offentlig forvaltning 20.010                      20.010                     20.010                       20.010                     

herav: utstedt av finansielle foretak 6.117                        6.117                         

herav: utstedt av ikke-finansielle foretak

Sum 171.148             165.031            171.148              165.031            

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

Andre mottatte sikkerheter 2.984.040                

Sum 2.984.040         

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 2.945                 2.945                 -451                   -179                   

- andre aksjer og andeler

Aksjer og andeler - strategisk formål

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 61.244               61.244               101                    3.149                 



 

 

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente -2.071                       

Utlån til kunder med rentebinding

Rentebærende verdipapirer -204                          

Øvrige rentebærende eiendeler

Gjeld                      -2.275 

Innskudd med rentebinding

Andre innskudd 2.503                        

Verdipapirgjeld 288                           

Øvrig rentebærende gjeld

Utenom balansen                        2.791 

Renterisiko i derivater

Sum renterisiko 516                    



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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