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NOTE 1 - Generell informasjon 
Regnskapet gjelder for perioden 01.01.2022 til 30.09.2022. Alle tall er presentert i norske kroner og i hele tusen, med mindre annet er 
spesifisert i notene. 
     
Resultatet pr 3 kvartal 2022 er ikke revisorbekreftet. Resultat etter skatt er ikke tillagt kapitaldekningen. 

 
NOTE 2 - Regnskapsprinsipper  
GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGNSKAPET 
Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 som beskrevet i Forskrift om årsregnskap for banker, kedittforetak og 
finansieringsforetak. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper banken har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet, fremkommer i 
årsregnskapet for 2021. 
  
KRITISKE ESTIMATER OG VURDERINGER VEDRØRENDE BRUK AV REGNSKAPSPRINSIPPER 
Utarbeidelse av regnskap i overensstemmelse med generelt aksepterte regnskapsprinsipper krever at ledelsen i en del tilfeller tar 
forutsetninger og må anvende estimater og skjønnsmessige vurderinger. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende, 
og er basert på historiske erfaringer og forutsetninger om fremtidige hendelser som anses sannsynlige på balansetidspunktet. Det er 
knyttet usikkerhet til de forutsetninger og forventninger som ligger til grunn for anvendte estimater og skjønnsmessige vurderinger. 
På grunn av COVID 19 ble det gjort økt avsetning i steg 1 og steg 2 for 2020. Disse avsetningene blir vurdert løpende og pr 30.09.22 gjør 
banken ingen justering på disse. 
 

 
 
 



Etter IFRS 9 er bankens utlån til kunder, ubenyttede kreditter og garantier gruppert i tre steg basert på misligholdssannsynlighet (PD) på 
innregningstidpunktet sammenlignet med misligholdssannsynlighet på balansedagen. Fordeling mellom steg foretas for det enkelte lån 
eller engasjement. 
Tabellene under spesifiserer endringene i periodens nedskrivinger og brutto balanseførte utlån, garantier og ubenyttede trekkrettigheter 
for hvert steg, og inkluderer følgende element: 

- Overføring mellom steg som skyldes endring i kredittrisiko, fra 12 måneders forventet kredittap i steg 1 til kredittap over        
forventet levetid i steg 2 og steg 3. 

- Økning i nedskrivinger ved utstedelse av nye utlån, ubenyttede kreditter og garantier. 
- Reduksjon i nedskrivinger ved fraregning av utlån, ubenyttede kreditter og garantier. 

- Økning eller reduksjon i nedskrivinger som skyldes endringer i inputvariabler, beregningsforutsetninger, makroøkonomiske 
forutsetninger og effekten av diskontering.














