Delårsrapport 1. kvartal 2020

HOVEDTALL

Resultatet før skatt per 1Q20 utgjør 8,89 MNOK
(25,05 MNOK)1.

Resultat etter beregnet skatt utgjør 6,37 mill. kr og gir
en EK-avkastning på 2,04 % (7,38 %).

Kostnadsprosenten (K/I) utgjør 59,59 % (52,90 %).
Justert for vp2 utgjør K/I 49,77 % (54,73 %).

Ved utgangen av 1Q20 har banken en kapitaldekning
(ekskl. resultat hittil i år) på 23,35 % (20,39 %).
Konsolidert kapitaldekning, hvor vi hensyntar eierandel
i samarbeidsgrupper, utgjør 22,34 % (19,03 %).

Orkla Sparebank har 8,79 MRD i utlån på egen balanse
ved utgangen av 1Q20 (8,33 MRD). I tillegg har banken
overført 2,64 MRD i utlån til Eika Boligkreditt (2,51
MRD), slik at totale utlån utgjør 11,43 MRD (10,84
MRD). 12 mnd utlånsvekst (inkl EBK) utgjør 5,48 %.

Innskudd fra våre kunder utgjør 6,65 MRD ved
utgangen av 1Q20 (6,33 MRD). 12 mnd innskuddsvekst
er 4,92 %.

Inkludert utlån overført til EBK er bankens totale
forretningskapital 13,36 MRD ved utgangen av
1Q20 (12,47 MRD).

Inkludert resultatet hittil i år utgjør bankens opptjente
egenkapital 1,28 MRD per utgangen av 1Q20 (1,08
MRD). I tillegg har vi innskutt EK på 50 MNOK i form av
en fondsobliasjon, slik at sum EK utgjør 1,33 MRD.

Per 1Q20 har banken 69 ansatte og 59,4 utøvende
årsverk.
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Tall i parentes er for tilsvarende periode i 2019.
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Korrigert for verdiendringer, engangseffekter og utbytte på
verdipapirer.
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Styrets delårsrapport 1. kvartal 2020
Resultat
Resultat av ordinær drift før tap og skatt for første
kvartal 2020 (1Q20) ble 20,707 MNOK (25,638
MNOK). I prosent av gjennomsnittlig
forvaltningskapital (GFVK) utgjør dette 0,78 % (1,06
%)3.
NETTO RENTEINNTEKTER
Netto renteinntekter per 1Q20 beløper seg til
49,375 MNOK (42,296 MNOK). I prosent av GFVK
utgjør rentenettoen 1,86 % (1,74 %). Rentenettoen
har økt både som følge av økt utlånsvolum og økte
marginer sammenlignet med 1Q19.

MNOK (-1,079 MNOK). Andre driftsinntekter utgjør
0,117 MNOK (0,126 MNOK).
DRIFTSKOSTNADER
Sum driftskostnader utgjør 30,533 MNOK (28,799
MNOK). I prosent av GFVK utgjør dette 1,15 %
(1,19 %). Kostnadsprosenten i forhold til inntekter
(K/I) korrigert for verdipapirer4 er også redusert,
fra 54,73 % per 1Q19 til 49,77 % per 1Q20.

TAPSKOSTNADER

ANDRE DRIFTSINNTEKTER
Bankens netto andre driftsinntekter beløper seg til
1,864 MNOK (12,141 MNOK) ved utgangen av
1Q20.
Det svake resultatet fra andre driftsinntekter
sammenlignet med fjoråret skyldes nedgangen i
verdipapirmarkedet, som følge av COVID19pandemien. Netto provisjonsinntekter og andre
inntekter fra banktjenester har økt fra samme tid i
fjor og beløper seg til 11,859 MNOK (10,203
MNOK). Utbytte og andre inntekter av verdipapirer
med variabel avkastning utgjør 3,676 MNOK (2,891
MNOK), mens netto verdiendring og gevinst på
valuta og verdipapirer er negativ og utgjør –13,788
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På grunn av overgang til IFRS fra 1. januar 2020 har bankens
forvaltningskapital økt med 77,579 MNOK på grunn av
prinsippendringer. Dette fører til en ekstra økning i
gjennomsnittlig FVK.
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COVID 19-situasjonen har ført til en vesentlig og
rask endring i kredittrisikoen for bankens
portefølje. Usikkerheten, og at dette skjedde nært
kvartalsavslutning, har ført til behov for å gjøre en
justering på porteføljenivå for forventede tap.
Banken har valgt å øke tapsavsetningene med
12,048 MNOK utover det vi ellers ville avsatt til tap
i 1Q20, jfr. note 2.
Hensyntatt justeringene på porteføljenivå er det
ført 9,808 MNOK i forventet kredittap på «friske»
utlån (steg 1) siden årsskiftet og 4,061 MNOK i
individuelle nedskrivninger (steg 3), mens det er
tilbakeført 1,752 MNOK i nedskrivninger på utlån i
steg 2. Dette hovedsakelig på grunn av migrering
til steg 3. Det har gått inn 0,266 MNOK på tidligere
nedskrevne engasjementer og konstatert et tap på
0,008 MNOK. Videre er det tilbakeført kredittap på
garantier på 0,044 MNOK. Dette gir en netto
tapskostnad på utlån på 11,814 MNOK.
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Korrigert for netto verdiendringer, engangseffekter og
utbytte på verdipapirer.
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VERDIENDRING PÅ AKSJER FØRT MOT
TOTALRESULTATET
Aksjene i Eika Boligkreditt AS er skrevet opp med
3,130 MNOK, SDC-aksjene med 0,471 MNOK og VN
Norge med 0,08 MNOK. Oppskrivingen er gjort ut
fra sist omsatte pris på aksjene.

Forvaltningskapital
Forvaltningskapitalen (FVK) ved utgangen av 1Q20
utgjør 10 721,384 MNOK (9 963,018 MNOK). Dette
gir en 12 mnd. vekst på 7,65 %. 77,579 MNOK av
økningen i FVK skyldes prinsippendringer som
følge av overgang til IFRS fra 01.01.2020.

Banken har til sammen 526,098 MNOK (332,623
MNOK) i kontanter og innskudd i andre banker.
Bokført beholdning av rentebærende verdipapirer
utgjør 885,048 MNOK (840,897 MNOK), mens
bankens beholdning av aksjer utgjør 460,062
MNOK (384,447 MNOK). Økningen i
aksjeporteføljen skyldes hovedsakelig
prinsippendring ved overgang fra GRS til IFRS, hvor
man går over fra å føre etter laveste verdis prinsipp
til å benytte markedsverdi.

Brutto utlån i egne bøker er 8 791,700 MNOK
(8 329,182 MNOK) ved utgangen av 1Q20. Dette er
en økning på 462,518 MNOK, eller 5,55 % fra
fjoråret. Lån til personmarkedet utgjør 77,0 %,
mens 23,0 % av utlånsmassen er utlån til
bedriftsmarkedet.

Banken har i tillegg overført lån til Eika
Boligkreditt, som ved utgangen av 1Q20 utgjør
2 637,833 MNOK (2 506,778 MNOK). Samlede
utlån utgjør dermed 11 429,533 MNOK (10
835,960) og total utlånsvekst er 5,48 %.

Banken har 2 464,158 MNOK (2,275,318 MNOK) i
obligasjonsgjeld5, samt ansvarlig lånekapital på til
sammen 70,072 MNOK (119,719 MNOK).
Nedgangen i ansvarlig lånekapital skyldes

5

0,737 MNOK av dette er amortisert over-/underkurs,
som kostnadsføres over lånenes levetid.
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prinsippendring som følge av overgang til IFRS,
hvor fondsobligasjoner ikke lenger føres som
gjeld.
Innskuddene ved utgangen av 1Q20 beløper seg til
6 646,298 MNOK (6 334,439 MNOK). Dette
tilsvarer en 12 mnd. vekst på 4,92 %.

Bankens totale egenkapital (inkl. årets resultat),
som etter overgang til IFRS består av innskutt og
opptjent EK, utgjør 1 325,748 MNOK. 1 275,857
MNOK av dette er opptjent EK (1 081,156 MNOK).
Innskutt EK, i form av en fondsobligasjon, utgjør
49,891 MNOK. EK-avkastningen6 er 2,04 % (7,38 %).
Total forretningskapital utgjør 13 359,217 MNOK
(12 469,796 MNOK) per utgangen av 1Q20.

Soliditet
Per utgangen av 1Q20 består bankens tellende
ansvarlige kapital i tillegg til ren kjernekapital av
en fondsobligasjon og et ansvarlig lån. Bankens
kapitaldekning (ekskl. resultat hittil i år) 7 er
23,35 % (20,39 %), kjernekapitaldekningen er
22,03 % (19,10 %) og ren kjernekapitaldekning
21,11 % (18,21 %). Uvektet kjernekapitalandel
(leverage ratio) er 10,59 % (9,97 %).
Konsoliderte tall for 1Q20, som hensyntar eierskap
i samarbeidsgrupper, viser en konsolidert
kapitaldekning på 22,34 % (19,03 %),
kjernekapitaldekning på 20,86 % (17,58 %) og ren
kjernekapitaldekning på 19,80 % (16,53 %). Uvektet
kjernekapitalandel hensyntatt eierandeler i
samarbeidsgrupper utgjør 8,99 % (7,94 %). Bankens
soliditet er høyere enn myndighetenes
minimumskrav.

Risiko
MARKEDSRISIKO
Banken skal kun ha en moderat eksponering mot
markedsrisiko i form av verdipapirplasseringer, da
dette ikke er en del av bankens kjernevirksomhet.
Banken har likviditetsreserver på 1 345,109 MNOK
plassert i aksjer, ulike rentefond og obligasjoner.
Banken har god diversifisering mellom de ulike
finansieringsproduktene, men markeder verden
over påvirkes av det makroøkonomiske sjokket
som følge av COVID19. Regnskapet per utgangen
av 1Q20 viser et netto tap på verdipapirer8 på
-10,112 MNOK (+1,812 MNOK).

LIKVIDITETSRISIKO
Banken skal ha en likviditetsbuffer som sikrer
tilgang på finansiering i krisesituasjoner, samtidig
som bankens likviditetsrisiko skal være lav. Dette
innebærer at banken skal være forsvarlig og
langsiktig finansiert, hovedsakelig med innskudd.
Per utgangen av 1Q20 er bankens innskuddsgrad
(ekskl. EBK) 75,60 % (76,05 %).
Banken har utstedt 2 460,0 MNOK i obligasjonslån,
fordelt på 15 lån med ulike løpetider, et ansvarlig
lån på 70 MNOK og en fondsobligasjon på 50
MNOK. Videre har banken en trekkrettighet i DNB
på 250,0 MNOK og en ubenyttet låneadgang i
Norges Bank på 350,799 MNOK. I tillegg har
banken tatt opp et 12 mnd F-lån i Norges Bank på
160 MNOK. Vi har innfridd to obligasjonslån på til
sammen 250 MNOK og tatt opp to nye på til
sammen 400 MNOK i løpet av 1Q20. Bankens
likviditet overvåkes kontinuerlig i henhold til policy
og forfallsstruktur og status rapporteres til
bankens styre månedlig. Per utgangen av 1Q20 er
bankens LCR beregnet til 170 % (177 %) og NSFR er
135 % (130 %).

KREDITTRISIKO
Det store sjokket i økonomien som følge av
COVID19-pandemien har ført til en vesentlig
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Etter beregnet skatt
Regnskapet er ikke revidert, og overskuddet hittil i år er
dermed ikke inkludert i kapitaldekningsberegningen og
beregningen av leverage ratio/uvektet kjernekapitalandel.
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Inkludert utbytte

7
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økning i bankens kredittrisiko i løpet av 1Q20.
Mange bedrifter og privatpersoner opplever
økonomiske problemer som følge av pandemien.
Det er gjort en grundig gjennomgang av
engasjementer i forbindelse med tapsavsetninger
for 1Q20 og banken har tatt høyde for økt risiko
som følge av pandemien gjennom økte
tapsavsetninger både på individnivå og sektornivå.

Innføring av IFRS
Fra 01.01.2020 rapporteres bankens regnskap i
henhold til IFRS. Implementeringseffekter som

følge av overgangen til IFRS er beskrevet i note 13.

Viktige hendelser og videre
utvikling
Hvert år deler vi ut gaver til allmennyttige formål.
Målet er å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet.
Vi har to gavetildelinger per år og tildeling etter
første søknadsrunde ble vedtatt i styret i slutten av
februar. I alt 40 søkere fikk tildelt til sammen
650.000 kr.
Det ble avholdt generalforsamling i banken den 30.
mars, hvor årsregnskapet for 2019 ble vedtatt.
Videre ble det innsatt ny styreleder for banken,
Marit Figenschau. Marit har i flere år sittet, først
som styremedlem og deretter som nestleder, i
styret. Videre kom Olav Ree inn som ny nestleder i
styret og Sissel Rognes som ny ansattrepresentant.
COVID19-pandemien har den siste tiden truffet
norsk og internasjonal økonomi hardt, med

stengning av store deler av den normale
økonomiske aktiviteten. Dette har også påvirket
Orkla Sparebank, både organisatorisk og for
bankens kunder. Banken holder p.t. alle sine
lokaler stengt for besøkende, men kundene
betjenes via selvbetjeningskanaler og epost/telefon. De fleste kundene får dekket sine
behov for finansielle tjenester gjennom disse
kanalene, men det forventes noe lavere
provisjonsinntekter fremover knyttet til bl.a.
betalingsformidling og forsikring pga. lavere
aktivitetsnivå generelt i samfunnet. Videre har
banken, som følge av situasjonen, valgt å sette ned
utlånsrenta til kundene 8 uker før vi har mulighet
til å justere innskuddsrenta og dermed vil
rentenettoen i denne perioden bli betydelig
svakere.
Det knytter seg stor usikkerhet til hvor dypt og
langvarig det norske tilbakeslaget blir. Norge
hadde en investeringstopp i mange næringer i
2019. Orkla Sparebank har ingen eksponering mot
særlig utsatte sektorer slik som luftfart, cruise,
olje/offshore og shipping, men noe eksponering
mot hotell og reiseliv. Banken har relativt stor
andel primærnæringer som ikke vurderes å bli
hardt rammet av koronakrisen. Videre utgjør PMandelen 77 % av samlet utlånsportefølje, hvor det
meste er lån med sikkerhet i bolig med relativ lav
belåningsgrad. Boligprisene antas å falle fremover,
til tross for at rentenivået i Norges Bank har falt til
rekordlave 0,25 %.
De økonomiske effektene av myndighetenes tiltak
for å unngå spredning av COVID-19 forventes å
påvirke bankens resultat og utvikling også i de
kommende perioder. Det vil særlig være større
usikkerhet enn normalt knyttet til vekst og
tapsvurderinger og bankens målsetting om en
utlånsvekst på 8 % i 2020 vil bli krevende å nå som
følge av dagens situasjon.
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Orkland 14. mai 2020
i styret for Orkla Sparebank
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TOTALRESULTAT OG BALANSE – KONSERN
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TOTALRESULTAT OG BALANSE - MORBANK
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NØKKELTALL
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EGENKAPITALOPPSTILLING
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Noter
NOTE 1 – GENERELL INFORMASJON
COVID-19 pandemien har fått dramatiske negative konsekvenser for både norsk økonomi og
verdensøkonomien. I tillegg er norsk økonomi rammet av et kraftig fall i oljeprisen i første kvartal.
Nedstengingen av samfunnet i midten av mars for å begrense smittespredningen er foreløpig estimert til å gi
et fall i norsk BNP på ca. 6% i 2020.
Myndighetene har satt i gang en rekke tiltak for å kompensere deler av bedriftenes kostnader, men til tross for
disse tiltakene vil kundenes likviditetssituasjon likevel bli negativt påvirket. Det er naturlig store forskjeller
mellom bransjer og Orkla Sparebank er ikke særlig eksponert mot de mest utsatte bransjene.
I likhet med det vi har sett i tidligere nedgangsperioder er det grunn til å forvente at dårligere makroutsikter
for norsk økonomi, en svakere leietakersituasjon og verdifall på finansielle eiendeler kan lede til redusert
likviditet i eiendomsmarkedet og verdifall på bolig- og næringseiendom.

NOTE 2 – REGNSKAPSPRINSIPPER OG -ESTIMATER
Fra og med regnskapsåret 2020 utarbeides bankens regnskap i samsvar med IFRS. Delårsregnskapet er
utarbeidet iht. kravene i IAS 34 og årsregnskapsforskriften. For nærmere beskrivelse av regnskapsprinsippene
og endringene som følge av overgangen til IFRS vises det til kapittel om «Endring av regnskapsprinsipper fra
2020» s 26-32 i årsrapporten for 2019.

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.

NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN

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.

NEDSKRIVNINGER I STEG 1 OG 2

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
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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 kapittel om «Endring av
regnskapsprinsipper» i årsrapport for 2019 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 at situasjonen med COVID 19-pandemien har oppstått nær
kvartalsavslutningen, fører til at det er nødvendig å benytte vesentlig mer skjønn og gruppevis tilnærming i
beregningen 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 COVID 19 på ulike sektorer og bransjer er delt inn i 5 grader/nyanser:
1. I liten grad påvirket (lav risiko). Bransjer med vesentlig eksponering: ingen justering (0,00 %)
2. I noen grad påvirket (lav til medium risiko). Bransjer med vesentlig eksponering: 0,25 %
3. I middels grad påvirket (medium risiko). Bransjer med vesentlig eksponering: 0,50 %
4. I betydelig grad påvirket (medium til høy risiko). Bransjer med vesentlig eksponering: 2,00 %
5. I høy grad påvirket (høy risiko). Bransjer med vesentlig eksponering: 3,00 %
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. Samlet er nedskrivninger for
bedriftsmarkedet økt med 8,667 MNOK. Fordeling på steg 1 og 2 fremkommer i note 7.

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. pandemien
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, og det er beregnet tilleggsnedskrivninger med en
justeringsfaktor multiplisert med utestående eksponering. Nedskrivninger på utlån til personmarkedet har økt
med 3,381 MNOK sammenlignet med hva som er beregnet i nedskrivningsmodellen. Fordelingen på steg 1 og
2 fremkommer i note 7.
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VIRKELIG VERDI FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER
Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked, fastsettes ved å bruke ulike
verdsettelsesteknikker. I disse vurderingene søker banken i størst mulig grad å basere seg på
markedsforholdene på balansedagen. Dersom det ikke er observerbare markedsdata gjøres antagelser om
hvordan markedet vil prise instrumentet, for eksempel basert på prising av tilsvarende instrumenter. I
verdsettelsene kreves det utstrakt bruk av skjønn, blant annet ved vurdering av kredittrisiko, likviditetsrisiko og
volatilitet. En endring i en eller flere av disse faktorene kan påvirke fastsatt verdi for instrumentet. Det er større
usikkerhet enn ellers i verdsettingen av egenkapitalinstrumenter i nivå 3 (se note 9).

NOTE 3 – DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER

Datterselskap
Orkla Eiendomsmegling AS er bankens heleide datterselskap. Meglerkontoret har 4 årsverk og har tilhold i
samme lokaler som bankens avdeling på Orkanger. I tillegg til å drive eiendomsmegling er Orkla
Eiendomsmegling AS en god kanal for tilgang på nye kunder for banken. Selskapet føres etter EK-metoden i
regnskapet.

Tilknyttede selskaper
Orkla Sparebank eier 50 % av aksjene i Sentrumsbygget AS og 40 % av aksjene i STN Invest. Sentrumsbygget AS
driver utleie av fast eiendom og STN Invest er et investeringsselskap, begge med tilhold i Orkland kommune.
Selskapene er tilknyttede selskaper og føres etter EK-metoden i regnskapet. Banken har imidlertid ingen reell
innflytelse i disse selskapene9, og de 2 aksjepostene er derfor ikke inkludert i bankens konsernregnskap.

9

Sentrumsbygget AS er under avvikling og banken vil få utbetalt et beløp tilsvarende aksjekapitalen når selskapet avvikles.
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NOTE 4 – TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER
Orkla Eiendomsmegling AS er et heleid datterselskap av Orkla Sparebank, og er definert som nærstående part.
Transaksjoner mellom selskapet og banken baserer seg på vanlige forretningsmessige vilkår. Innskudd10, utlån
og transaksjoner med nærstående har samme betingelser som overfor ekstern tredjepart.

NOTE 5 – MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN

10

Bankinnskudd i Orkla Eiendomsmegling er eksklusive klientmidler. Følgelig er heller ikke renteinntekter fra klientmidler
inkludert i renteinntekter.
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NOTE 6 – FORDELING UTLÅN KUNDER

NOTE 7 – NEDSKRIVINGER OG TAP
Etter IFRS 9 er bankens utlån til kunder, ubenyttede kreditter og garantier gruppert i tre steg basert på
misligholdssannsynlighet (PD) på innregnings-tidpunktet sammenlignet med misligholdssannsynlighet på
balansedagen. Fordeling mellom steg foretas for det enkelte lån eller engasjement.
Tabellene på neste side 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 kreditttap 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 nedskrivingar som skyldes endringer i inputvariabler,
beregningsforutsetninger, makroøkonomiske forutsetninger og effekten av diskontering.
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NOTE 8 – SEGMENTINFORMASJON
Banken utarbeider rentenetto, tapsfordeling og fordeling av utlån og innskudd fra kunder for segmentene
privatmarked og bedriftsmarked. Det er vår vurdering at det ikke foreligger vesentlige forskjeller i risiko og
avkastning på produkter og tjenester som inngår i bankens hovedmarkeder. Banken opererer i et geografisk
avgrenset område, og rapportering på geografiske segmenter gir lite tilleggsinformasjon.

19
Delårsrapport 1Q20 – Orkla Sparebank

NOTE 9 – VERDIPAPIRER

Virkelig verdimålinger og -opplysninger klassifisert etter nivå
I tabellene under benyttes følgende nivåinndeling:
Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i et aktivt marked for identiske eiendeler og forpliktelser
Nivå 2: Verdsettelse som baserer seg på (1) direkte eller indirekte observerbare priser for identiske eiendeler
eller forpliktelser i et marked som ikke er aktivt, (2) modeller som benytter priser og variabler som fullt ut er
hentet fra observerbare markeder eller transaksjoner og (3) prising i et aktivt marked av en tilsvarende, men
ikke identisk eiendel eller forpliktelse
Nivå 3: Vurderinger som baserer seg på faktorer som ikke er observerbare eller eksternt verifiserbare
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Selskapets verdsettelsesmetoder maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig og belager
seg minst mulig på selskapets egne estimater.

NOTE 10 – VERDIPAPIRGJELD
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NOTE 11 – KAPITALDEKNING11

11

Ekskl. resultat hittil i år.
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NOTE 12 – OVERGANG TIL IFRS

Overgangseffekter finansielle eiendeler
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Reklassifisering og verdijusteringer
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Nedskrivninger etter IFRS 9 og utlånsforskriften

Overgangseffekter på egenkapitalen
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