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For individuelt vurderte utlån i steg 3 og for grupper av utlån som er identifisert som usikre, foretas det 

en beregning for å fastslå en verdi på utlånet eller på grupper av utlån. Beregningen forutsetter at det 

benyttes størrelser som er basert på vurderinger, og disse påvirker godheten i den beregnede verdi. 

Nedskrivningsvurderinger gjennomføres hvert kvartal. Prosessen med individuelle og gruppevise 

vurderinger ifm. nedskrivninger i steg 3, har ikke blitt endret som følge av COVID-19. 

Engasjementer som ikke er individuelt nedskrevet inngår i beregning av statistiske nedskrivninger 

(IFRS 9 nedskrivninger) på utlån og garantier. Nedskrivning beregnes på grunnlag av utviklingen i 

kundenes risikoklassifisering samt tapserfaring for de respektive kundegrupper. Utover dette tillegges 

konjunktur- og markedsutvikling (makroforhold) som ennå ikke har fått effekt på det beregnede 

nedskrivningsbehov på kundegrupper totalt. Den statistiske modellen for beregning av «Expected 

credit losses» (ECL) på engasjementene bygger på flere kritiske forutsetninger, herunder 

misligholdssannsynlighet, tap ved mislighold, forventet levetid på engasjementene og makroutvikling. 

Se note 3 i årsrapporten for beskrivelse av IFRS 9 nedskrivningsmodell og omtale av vesentlig økning i 

kredittrisiko og kriterier for overgang til steg 2. Betalingsutsettelser gitt som følge av COVID 19-

situasjonen har ikke automatisk ført til forbearance eller overgang til steg 2. 

Både betydelig estimatusikkerhet og grunnet situasjonen med COVID 19-epidemien 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. Banken har 
meget få og godt sikrede næringsengasjementer og alle bankens BM-engasjementer ligger i 
sektor/bransjer som i liten grad er påvirket av COVID-19. Ved en manuell gjennomgang av alle disse 
engasjementene finner vi ikke behov for å gjøre ytterligere nedskrivninger på disse. 
 
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. COVID 
19-situasjonen f.eks. for permitterte, medfører også at personmarkedet er mindre utsatt for tap. 
Allikevel er det risiko for økte tap i personmarkedet pga. COVID 19-situasjonen. Banken velger derfor å 
videreføre den ekstra bufferen vi har på de gruppevise avsetningene for å ta høyde for de økte tapene 
som vil kunne komme. Fordelingen på steg 1 og 2 fremkommer i note 5. 
 












