




 

 

 

 

 

2021

Selskapets navn Org. nr.

Antall 

aksjer Eierandel

Mottatt 

utbytte

Netto 

kapitalendring

Resultatandel -

kostnad/+inntekt

Utgående 

balanse

Statera Økonomi AS 996452557 85 25,76 % -            0 -                        1.288        

Sunndal Økonomitjenester AS 923624325 20 26,67 % -            0 -                        1.333        

Sum investering i tilknyttet selskap 2.621        





 

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 0,46 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital 293.721                                               

Kjernekapital 296.996                                               

Ansvarlig kapital 331.115                                               

Beregningsgrunnlag 1.279.277                                            

Kapitaldekning i % 25,88 %

Kjernekapitaldekning 23,22 %

Ren kjernekapitaldekning i % 22,96 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 10,05 %

Bevaringsbuffer (2,50 %) 26.476                            

Motsyklisk buffer (1,00 %) 10.591                            

Systemrisikobuffer (3,00 %) 31.772                            

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 68.839                     

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 47.657                            

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 180.917                          



 

 

 

Banken har fra og med 01.01.2021 implementert ny definisjon av mislighold. Denne er utformet i henhold til 

European Banking Authority sine retningslinjer for hvordan banker skal anvende misligholdsdefinisjon i 

kapitalkravsforordningen (CRR), samt presiseringer i CRR/CRD IV forskriften. 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. 

 

Ny definisjon av mislighold innebærer innføring av karensperiode som tilsier at kundene blir kategorisert som 

misligholdt en periode etter at misligholdet er bragt i orden. Karensperioden er tre måneder etter 

friskmelding med unntak av engasjementer med forbearance-markering hvor tilhørende karensperioden er 

tolv måneder. 

 

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.  

Med utgangspunkt i PD 12 mnd, beregnes misligholdssannsynlighet over engasjementets forventede levetid 

(PD liv) med en migrasjonsbasert framskrivning, samt justeringer for forventninger til fremtiden (omtalt 

nedenfor). Modellene blir årlig validert og rekalibreres ved behov. Ved forringelse av modellenes kvalitet blir 

det utviklet nye modeller. 

 

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 tatt hensyn til gjennom PD-prognoser for henholdsvis PM- og BM-porteføljen i 

tre scenarier – basis (normal makroøkonomiske situasjon), nedside (vesentlig økonomisk 

nedgangskonjunktur) og oppside (et scenario i høykonjunktur). PD-prognosene i de enkelte scenariene er 

utarbeidet gjennom en skjønnsmessig ekspertvurdering ledet av sjefsøkonom i Eika Gruppen. Det benyttes 

derfor ikke makroøkonomiske parametere direkte i framtidsforventningene, de er like fullt benyttet som 

grunnlag til vurdering av hvordan de forventes å påvirke fremtidige PD-prognoser. 

Makroøkonomiske parametere i basis-scenariet baserer seg på IMF sine prognoser fra oktober 2021 med 

justeringer etter skjønnsmessige vurderinger og generell makroøkonomisk utvikling frem mot utgangen av 

året 2021. Nedsidescenariet tar utgangspunkt i Finanstilsynets stress-scenario for perioden 2021-2024, med 

justeringer etter skjønnsmessige vurderinger og generell makroøkonomisk utvikling frem mot utgangen av 

året 2021. Oppsidescenariet tar utgangspunkt i Eika sine egne fastsatte prognoser hvor eksterne kilder er 

benyttet som vurderingsgrunnlag. 

Scenariene er gitt følgende sannsynlighetsvekting; basis 70 %, nedside 20 % og oppside 10 %. I alle tre 

scenariene antas økonomien å vende tilbake til et felles snitt mot slutten av en femårs prognoseperiode.  

 

Tabellen viser fastsatte makrofaktorer for forventinger til framtiden for PM-porteføljen. 



En makrofaktor på 0,90 betyr at den enkelte kunde sin individuelle fastsatte PD forventes å være reduser med 

10 %, både for 12 måneders PD og livstids PD. Tilsvarende betyr en makrofaktor på 1,10 at den individuelle 

fastsatte PD økes med 10 %.  

 

 

Tabellen viser fastsatte makrofaktorer for BM-porteføljen.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20.027                   -                         -                                      20.027                  

Lønnstakere o.l. 1.614.545               112.480                  8.356                                  1.735.381             

Utlandet -                       

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 94.908                   5.851                     300                                     101.059                

Industriproduksjon 22.340                   1.136                     176                                     23.652                  

Bygg og anlegg 51.943                   11.141                    3.537                                  66.621                  

Varehandel, hotell/restaurant 12.784                   8.152                     2.070                                  23.006                  

Transport, lagring 20.186                   4.541                     2.046                                  26.773                  

Finans, eiendomsdrift og tjenesteyting 268.827                  20.425                    -                                      289.252                

Annen næring 31.770                   6.512                     584                                     38.866                  

Sentralbank 69.803                   -                         -                                      69.803                  

Kredittinstitusjoner 25.618                   -                         -                                      25.618                  

Sum 2.232.751          170.238             17.069                         2.420.058         

Rindal 548.068                     38.447                       6.197                                     592.712                   

Trøndelag fylke ellers 964.520                     102.437                     727                                        1.067.684                

Resten av Norge 720.163                     29.354                       10.145                                   759.662                   

Utlandet -                          

Gjennomsnitt 2.157.079          153.046             17.441                         2.327.566         



 

 

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

Utlån og fordringer 91.789            26.505            144.982          416.716          1.455.091        97.668            2.232.751     

Ubenyttede rammer 88.301            81.937            170.238       

Garantier 17.069            -                 17.069         

Sum 91.789         26.505         233.283       433.785       1.537.028     97.668         2.420.058     

Type motpart

Misligholdte

engasjementer

Engasjementer 

med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger Garantier med 

avsetning

Avsetninger på 

garantier

Offentlig forvaltning

Lønnstakere o.l. 191                 105                 (7)                   

Utlandet

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske

Industriproduksjon

Bygg og anlegg -                 -                 

Varehandel, hotell/restaurant

Transport, lagring

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester

Sosial og privat tjenesteyting 17.867            5.250              (2.250)             

Sum -              18.057         5.355           (2.257)          -              -              

Rindal 18.057            5.355              (2.145)             

Trøndelag fylke ellers

Resten av Norge (112)                

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. 01.01.2021 2.148                      1.192                      7.612                      

Overføringer:

Overføringer til steg 1 50                           -275                        -                          

Overføringer til steg 2 -8                            369                         -                          

Overføringer til steg 3 -7                            -                          105                         

Nedskrivninger på nye utlån utbetalt i året 58                           4                             -175                        

Utlån som er fraregnet i perioden -706                        -275                        63                           

Konstaterte tap 500                         -                          -                          

Endret eksponering eller endringer i modell eller risikoparametre -53                          -385                        -2.250                     

Andre justeringer -1.414                     1.050                      -                          

Tapsavsetninger pr. 31.12.2021 568                         1.680                      5.355                      

Steg 1:  12 mnd. 

tap

Steg 2:  Livstid 

tap

Steg 3:  Livstid 

tap

Tapsavsetninger pr. 01.01.2021 157                         108                         -                          

Overføringer:

Overføringer til steg 1 7                             -15                          -                          

Overføringer til steg 2 -                          1                             -                          

Overføringer til steg 3 -                          -                          -                          

Nedskrivninger på nye kreditter og garantier 25                           17                           -                          

Nedskrivninger på ubenyttede kreditter og garantier som er fraregnet -102                        -57                          -                          

Endret eksponering eller endringer i modell eller risikoparametre -21                          -4                            -                          

Andre justeringer 104                         4                             -                          

Tapsavsetninger pr. 31.12.2021 170                         54                           -                          

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 steg 3 nedskrivninger på utlån -2.625                     

Periodens endring i steg 3 nedskrivninger på garantier

Periodens endring i gruppeavsetninger

Periodens endring i forventet tap (steg 1 og 2) -1.154                     

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er 63                           

foretatt individuelle nedskrivninger

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er

foretatt individuelle nedskrivninger 500                         

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -41                          

Periodens tapskostnader -3.257                     -                          



 

 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp 

før sikkerheter

Engasjementsbeløp 

etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige 

kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret 

med pant

Andel sikret 

med garantier

Stater og sentralbanker 69.802                      69.802                       ingen 0 % 0 %

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner)20.027                      20.027                       ingen 0 % 0 %

Offentlige foretak

Multilaterale utviklingsbanker

Internasjonale organisasjoner

Institusjoner 3.024                        3.024                        ingen 0 % 0 %

Foretak 247.368                     247.368                     ingen 0 % 0 %

Massemarkedsengasjementer

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 1.831.317                  1.831.317                  ingen 93 % 0 %

Forfalte engasjementer 18.057                      18.057                       ingen 0 % 0 %

Høyrisiko-engasjementer 5.035                        5.035                        ingen 0 % 0 %

Obligasjoner med fortrinnsrett 170.151                     170.151                     ingen 0 % 0 %

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating22.918                      22.918                       ingen 0 % 0 %

Andeler i verdipapirfond

Egenkapitalposisjoner  32.575                      32.575                       -45.618             ingen 0 % 0 %

Øvrige engasjementer 128.361                     128.361                     ingen 0 % 0 %

Sum 2.548.635          2.548.635           -45.618       



 

 

Eiendeler

herav: utstedt av 

andre i konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 195.243                     190.178            195.243             190.178            

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 170.151                     170.151            170.151             170.151            

herav: sikrede verdipapirer (ABS)

herav: utstedt av offentlig forvaltning 20.027                      20.027              20.027              20.027              

herav: utstedt av finansielle foretak 5.065                        5.065                

herav: utstedt av ikke-finansielle foretak

Sum 195.243             190.178       195.243       190.178       

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 3.198.028          

Sum 3.198.028    

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 9.632                 9.632                 -                    1.926                 

- andre aksjer og andeler

Aksjer og andeler - strategisk formål

- børsnoterte aksjer

- andre aksjer og andeler 60.931               60.931               -1.300                2.148                 



 

 

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente -2.247                       

Utlån til kunder med rentebinding

Rentebærende verdipapirer -224                          

Øvrige rentebærende eiendeler

Gjeld                      -2.471 

Innskudd med rentebinding

Andre innskudd 2.554                        

Verdipapirgjeld 398                           

Øvrig rentebærende gjeld

Utenom balansen                        2.952 

Renterisiko i derivater

Sum renterisiko 482                    



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 



   



• 

• 

• 





 










