
 

 

 

 

 

 

Vejledning for pengeinstitutter til anvendelse af 

Finanstilsynets benchmark for nedskrivninger til 

stresstest formål 
 

Denne vejledning beskriver, hvordan Finanstilsynets benchmark for nedskriv-

ninger skal anvendes af pengeinstitutter til fremskrivning af nedskrivningerne 

i en stresstest. Konkret angives, hvordan Finanstilsynets benchmark tilpasses 

instituttets udlånssammensætning og nedskrivningshistorik for at give et skøn 

for nedskrivningerne, som er relevant for det enkelte institut. Vejledningen 

suppleres af et beregningsark (i Excel), som findes på Finanstilsynets hjem-

meside. 

1. Finanstilsynets benchmark for nedskrivninger 

Finanstilsynets benchmark for nedskrivninger er baseret på Finanstilsynets 

kredittabsmodel, som giver et skøn for de branchefordelte årlige nedskriv-

ningsprocenter for alle pengeinstitutter under ét i forskellige makroøkonomi-

ske scenarier.  

 

I nedenstående tabel fremgår modellens skøn for de to stress-scenarier, som 

Finanstilsynet aktuelt anvender – det ”sædvanlige” hårde stress-scenarie 

(blot betegnet ”stress-scenarie”) og et særligt COVID-19 relateret stress-sce-

narie, der tager højde for de økonomiske effekter af COVID-19-pandemien 

(”COVID-19-scenarie”). Begge scenarier løber over 3-års perioden 2020-22. 

De makroøkonomiske nøgletal, som ligger til grund for scenarierne, fremgår 

af scenarietabellen på hjemmesiden.  

 

Finanstilsynets ”sædvanlige” stress-scenarie afspejler et hårdt og langvarigt 

tilbageslag i dansk og international økonomi (en global krise). Scenariet er 

designet før udbruddet af COVID-19-krisen, men det må fortsat betegnes som 

et stress-scenarie, dvs. et scenarie, hvor den makroøkonomiske udvikling (set 

over hele perioden 2020-22) bliver dårligere, end hvad prognosemagere ak-

tuelt forventer. 
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For at tage højde for den ekstra usikkerhed og de forværrede konjunkturud-

sigter, som følger af COVID-19-pandemien, anvender Finanstilsynet også et 

særskilt COVID-19-scenarie. Dette scenarie beskriver et forløb, hvor det an-

tages, at der i forlængelse af den aktuelle COVID-19-krise indtræffer en dyb 

og langvarig recession i dansk og international økonomi. COVID-19-scenariet 

svarer til Nationalbankens kombinationsscenarie.1   

 

Givet den store usikkerhed om konjunkturudsigterne, er der denne gang ikke 

inkluderet et basisscenarie (et forventet forløb). 

 

Branchefordelingen er mere granulær i COVID-19-scenariet for bedre at 

kunne belyse nedskrivningerne i de særligt COVID-19-følsomme erhverv som 

transport og hoteller og restauranter. 

2. Korrektion for udlånssammensætning og nedskrivningshistorik 

Finanstilsynets kredittabsmodel er estimeret for hele pengeinstitutsektoren 

under ét, hvormed nedskrivningsprocenterne som udgangspunkt gælder for 

et ”gennemsnitligt” pengeinstitut (opgjort som et udlånsvægtet gennemsnit). 

 

For at tage højde for, at det enkelte pengeinstitut kan afvige fra det gennem-

snitlige institut både med hensyn til udlånssammensætning og nedskrivnings-

historik, skal der foretages nedenstående tilpasninger. Med disse tilpasninger 

fås et bedre skøn for instituttets nedskrivninger i stress-scenarierne. 

 

                                                   
1 https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/05/En-langvarig-recession-kan-presse-

bankerne.aspx  

Branchefordelte nedskrivningsprocenter for udlån og garantidebitorer for hele pengeinstitutsektoren

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Offentlige myndigheder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erhverv i alt 1,1 1,9 2,9 2,8 3,2 2,3

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 2,2 3,0 3,8 3,3 3,6 3,2

Industri og råstofudvinding 0,8 1,3 1,9 1,8 2,1 1,7

Bygge og anlæg 2,4 4,7 7,0 5,8 8,0 5,8

Handel 1,2 1,9 2,6 6,1 2,9 2,4

Transport 6,4 1,8 1,3

Hoteller og restauranter 6,1 2,9 2,4

Fast ejendom 1,9 3,7 6,2 4,7 7,7 4,9

Andre erhverv 0,6 1,0 1,5 1,3 1,8 1,3

Private 0,6 1,2 1,9 1,7 2,3 1,7

I alt 0,9 1,6 2,5 2,3 2,9 2,0

COVID-19-scenarie

Anm.: Nedskrivninger i  pct. af udlån og garantidebitorer (opgjort før nedskrivninger/hensættelser). Nedskrivninger for 

"Erhverv i  alt" og "I alt" er baseret på udlånsfordelingen for hele pengeinstitutsektoren. For COVID-19-scenariet er 

brancherne Transport og Hoteller og restauranter vist særskilt, hvorfor ”Andre erhverv” for dette scenarie omfatter 

Energiforsyning, IT, Finansiering og forsikring, samt Øvrige erhverv, jf. Finanstilsynets brancheopdeling. 

Nedskrivninger / hensættelser vedr. ti lgodehavender hos kreditinstitutter mv. indgår ikke.

Kilde: Finanstilsynet

Sektor og branche
Stress-scenario

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/05/En-langvarig-recession-kan-presse-bankerne.aspx
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/05/En-langvarig-recession-kan-presse-bankerne.aspx


 

 

3/5 

 

 

Finanstilsynet har lavet et beregningsark for at hjælpe institutterne med at 

foretage tilpasningerne. Beregningsarket kan findes på Finanstilsynets hjem-

meside. Nedenstående anvisninger (punkt a-c) kan ses som en læsevejled-

ning til trin 1-3 i føromtalte beregningsark, og kan med fordel læses sammen 

hermed. 

 

Der er tale om en mekanisk beregning, og instituttet skal som det eneste an-

give historiske nedskrivningsprocenter på brancheniveau for 2010 og frem, 

samt den aktuelle udlånsfordeling.  

 

Oplysninger om nedskrivninger fordelt på brancher er en del af institutternes 

løbende indberetninger til Finanstilsynet. Hvis instituttet konstaterer, at der 

ikke er overensstemmelse med tidligere indberettede tal til Finanstilsynet, 

skal instituttet kontakte Finanstilsynet og foretage genindberetninger. Det er 

instituttets ansvar, at de såvel de indberettede som de i arket anvendte tal er 

korrekte. 

 

Nedenstående anvisninger afspejler, hvordan Finanstilsynet tilgår nedskriv-

ningsberegningen for det enkelte institut i forbindelse med Finanstilsynets ka-

pitalfremskrivning, jf. Vejledning om stresstest for små og mellemstore pen-

geinstitutter på Finanstilsynets hjemmeside.  

 

a) Udlånssammensætning (Trin 1) 

For at tage højde for, at det enkelte pengeinstituts udlånssammensætning 

kan afvige fra det gennemsnitlige pengeinstitut, skal nedskrivninger i stress-

scenarierne beregnes med udgangspunkt i instituttets udlån til de enkelte 

brancher. 

 

Det betyder f.eks., at nedskrivningsprocenten for ”Erhverv i alt” skal beregnes 

som et vægtet gennemsnit af de branchefordelte nedskrivningsprocenter (fra 

tabellen ovenfor), hvor vægtene afspejler de pågældende branchers udlåns-

andel hos instituttet. 

 

Eksempelvis vil beregningen for ”Erhverv i alt” for et institut, som kun har er-

hvervsudlån i brancherne ”Handel” og ”Bygge og anlæg”, blive beregnet som 

et vægtet gennemsnit baseret på nedskrivningsprocenterne i føromtalte bran-

cher og den aktuelle udlånsandel hos instituttet i disse to brancher. 

 

b) Nedskrivningshistorik (Trin 2) 

Det enkelte pengeinstituts nedskrivningshistorik kan afvige fra det gennem-

snitlige institut blandt andet som følge af forskelle i kreditkvalitet mv. Dette 

skal der tages højde for i beregningen af et skøn for instituttets nedskrivninger 

i stress-scenarierne. 

 

Helt overordnet beregnes forskellen mellem det enkelte instituts historiske 

nedskrivninger og de historiske nedskrivninger for et ”gennemsnitligt” institut 
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(sidstnævnte betegnes Finanstilsynets benchmark). Hvis denne forskel er po-

sitiv, dvs. at instituttet historisk har haft højere nedskrivninger end det ”gen-

nemsnitlige” institut, forventes det, at instituttet også vil have højere nedskriv-

ninger i et stress-scenarie end det ”gennemsnitlige” institut. Derfor får institut-

tet i dette tilfælde et tillæg til nedskrivningerne i stress-scenarierne. Omvendt 

vil instituttets nedskrivninger i stress-scenarierne blive reduceret, hvis institut-

tet historisk har haft lavere nedskrivninger end det ”gennemsnitlige” institut. 

 

For at tage højde for at instituttets aktuelle udlånssammensætning (ultimo 

2019) kan afvige fra instituttets historiske udlånssammensætning, betinges 

ovenstående beregning på den aktuelle udlånssammensætning. 

 

Konkret foretages to mekaniske beregninger for instituttet: 

1. Genberegning af instituttets historiske nedskrivninger fra 2010 og 

frem, hvor de faktiske historiske branchefordelte nedskrivningspro-

center for instituttet vægtes med instituttets aktuelle udlånssammen-

sætning (ultimo 2019).  

2. Beregning af Finanstilsynets benchmark for instituttets historiske ned-

skrivninger, hvor de historiske nedskrivningsprocenter for et ”gen-

nemsnitligt” instituttet (sektoren) vægtes med instituttets aktuelle ud-

lånssammensætning (ultimo 2019)  

 

Herefter beregnes for hvert år fra 2010 og frem forskellen mellem instituttets 

genberegnede nedskrivninger og den tilsvarende nedskrivningsberegning 

med udgangspunkt i nedskrivningerne for det gennemsnitlige institut (Finans-

tilsynets benchmark), dvs. forskellen mellem 1 og 2 ovenfor. Afvigelsen (+/-) 

for det enkelte år beregnes for ”offentlige myndigheder”, ”erhverv”, ”private” 

og ”I alt”.2 

 

Den historiske afvigelse mellem instituttet og det gennemsnitlige institut (Fi-

nanstilsynets benchmark) beregnes herefter som et simpelt gennemsnit over 

årene fra 2010 og frem, og det er dette resultat, som anvendes til korrektion 

for instituttets nedskrivningshistorik. 

 

c) Samlet korrektion (Trin 3) 

Endelig justeres Finanstilsynets benchmark for nedskrivningerne i hvert af 

årene 2020-22 i stress-scenarierne med den beregnede historiske afvigelse 

(+/-) fra trin 2. F.eks. vil en historisk gennemsnitlig afvigelse på 0,2 procent-

point i branchen ”Erhverv” medføre, at nedskrivningerne i denne branche 

også vil være 0,2 procentpoint højere i stress-scenarierne i hvert af årene 

2020-22. 

                                                   
2 En positiv afvigelse (+) skal i denne sammenhæng forstås som, at instituttet har en dårligere ned-
skrivningshistorik end det gennemsnitlige institut (Finanstilsynets benchmark). Tilsvarende vil en ne-
gativ afvigelse (-) afspejle en bedre nedskrivningshistorik end det gennemsnitlige institut (Finanstilsy-
nets benchmark). 
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3. Afsluttende bemærkninger 

Det er Finanstilsynets forventning, at instituttet forholder sig til nedskrivnings-

procenterne i stress-scenarierne. Dette gælder særligt i forhold til at sikre, at 

nedskrivningerne i scenarierne er opgjort tilstrækkeligt forsigtigt. Instituttet 

kan også ligge inde med oplysninger, som kan have betydning for beregnin-

gen. Det skal dokumenteres, hvis sådanne oplysninger anvendes i stresstest, 

der indleveres til Finanstilsynet. 

 

Det skal bemærkes, at udbruddet af COVID-19-pandemien er en enestående 

situation, som adskiller sig fra de historiske sammenhænge, som Finanstilsy-

nets kredittabsmodel bygger på. Derfor er der en ekstra usikkerhed forbundet 

med stresstestresultaterne for COVID-19-scenariet. Dette understreger beho-

vet for, at instituttet skal sikre sig, at nedskrivningerne i COVID-19-scenariet 

fremstår tilstrækkeligt forsigtige. 

 

Finanstilsynets kredittabsmodel tager aktuelt ikke højde for IFRS9. De an-

givne nedskrivningsprocenter skal tolkes som et skøn for nedskrivningerne 

på stadie 3-eksponeringer. Der er således ikke taget højde for, at IFRS9 per 

design forventes at medføre en fremrykning af nedskrivninger under stress, 

særligt i form af forøgede nedskrivninger på stadie 2 kunder. Finanstilsynets 

benchmark for nedskrivningerne skal derfor tolkes som et minimumsskøn for 

nedskrivningerne i stress-scenarierne. 

 

Finanstilsynets benchmark for nedskrivninger gælder som udgangspunkt 

alene for danske kunder. 

 

Finanstilsynet offentliggør benchmark for nedskrivningerne med tilhørende 

Excel værktøj to gange om året på Finanstilsynets hjemmeside. 

 

I forbindelse med anvendelse af de nedskrivningsprocenter, som offentliggø-

res i efteråret, skal institutterne være opmærksom på, at nedskrivningspro-

centerne for første år i fremskrivningen gælder for hele året. Hvis instituttet i 

stresstesten tager udgangspunkt i kapitalsituationen ultimo 1. halvår, skal de 

fremskrevne nedskrivninger for 2. halvår (i kroner) beregnes residualt ved at 

anvende den årlige nedskrivningsprocent på udlån og garantidebitorer fra-

trukket de faktiske nedskrivninger (i kroner) fra 1. halvår. 

 

Metoden er under løbende udvikling, og der tages forbehold for eventuelle 

ændringer fremadrettet. 


