
 

Dette er Eika Gruppen og Eika Alliansen  
Eika Alliansen består av 73 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant Norges høyeste kundetilfredshet både for 

personkunder og bedrifter og er en drivkraft for vekst og utvikling for sine lokalsamfunn. Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der 

kundene er, skiller lokalbankene fra konkurrentene. Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens visjon er «Vi 

styrker lokalbanken» og leverer komplette kundeløsninger innen bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling til lokalbankene. Eika 

Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og den viktigste aktøren for mange norske lokalsamfunn. Eika Alliansen har en million kunder, 

3000 medarbeidere, 210 bankkontorer og en samlet forvaltningskapital på over 360 milliarder. For mer informasjon - www.eika.no 

 

 

  

PRESSEMELDING FRA EIKA GRUPPEN 

 

Et historisk godt resultat for Eika Gruppen i 2016 

 

(Oslo 10. februar 2017) Eika Gruppens resultat i 4. kvartal 2016 var på 120 millioner før skatt mot 174 

millioner i 2015. Resultatet for 2016 endte på 509 millioner kroner som er en økning på 13 millioner fra 

2015. Resultatet etter skatt på 394 millioner kroner (354) ga en egenkapitalavkastning på 19,1 prosent 

(19,2). 

 

 

- Vi har en positiv utvikling i konsernet og er godt fornøyd med resultatet i 2016. Fokus på lønnsom og effektiv 

drift over tid har gitt gode resultater, økt investeringsgrad og bedret leveransekraft. Lokalbankene kjennetegnes 

av personlig og omsorgsfull rådgiving for folk flest og lokalt næringsliv, der vi ytterligere har styrket vår posisjon 

ved økt kundetilgang gjennom året og en omsetningsvekst på om lag 7 prosent. Vi ser nå effekten av det 

systematiske arbeidet som legges ned i bankene og i Eika Gruppen, sier Konsernsjef Hege Toft Karlsen.  

 

Innovasjonstakten i næringen er høy, med særlig vekt på digitale betjeningsløsninger og forbedret kundedialog, samt økt 

krav til effektiv operasjonell drift. Lokalbankens kjerneverdier og posisjon legger derved premissene for utviklingen av 

alliansens fremtidige betjeningsløsninger.  

 

- Kundetilfredshetsmålinger i 2016 viser at kundene verdsetter at Eika Alliansens lokalbanker, i større grad enn 

konkurrentene, tilbyr både personlig rådgivning og gode digitale løsninger når kunden har behov for det. Økt 

innovasjonstakt, med blant annet innføring av PSD2 i 2018, setter krav til enkle, effektive og fremtidsrettede 

betjeningsløsninger. Økt forventning til hurtig og kostnadseffektiv utvikling, medfører at Eika Gruppen løpende 

vurderer partnerskap og nye leveransemodeller, fortsetter hun.  

 

4. kvartal 2016 

• Resultat før skatt på 120 millioner kroner (174). 

• Premievekst f.e.r. på 2,4 prosent. 

• Provisjoner til distributører 141 millioner kroner (116). 

• Combined ratio 82,2 prosent (72,6) 

• Egenkapitalavkastning 17,4 prosent (24,1) 

Året 2016 

• Resultat før skatt på 509 millioner kroner (496). 

• Omsetningsvekst på 6,9 prosent (7,5). 

• Premievekst for egen regning på 3,4 prosent. 

• Utlånsvekst på 5,6 prosent. 

• Provisjoner til distributører 508 millioner kroner (445). 

• Combined ratio 84,0 prosent (80,5) - moderat nivå av storskader, men noe høyere skadefrekvens. 

• Generell spreadinngang har bidratt til positiv inntekter fra verdipapirer på 26 millioner kroner (-38). 

• Utdeling fra Visa-transaksjonen inntektsført med 35 millioner kroner. 

• Økning i mislighold til 3,2 prosent (2,3), men tapskostnader fortsatt på et moderat nivå. 

• Egenkapitalavkastning 19,1 prosent (19,2) 

 

KONTAKTPERSONER 

Hege Toft Karlsen, Konsernsjef - mobil: 97 73 30 01, e-post: htk@eika.no    

Sigurd Ulven, Informasjonsdirektør - mobil: 90 72 18 98, e-post: su@eika.no 

For 4. kvartals rapport og foreløpig årsresultat for 2016 – se www.eika.no 
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