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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/345 

av 14. november 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for metoden for å vurdere verdien av institusjoners 

eller foretaks eiendeler og forpliktelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak(1), særlig artikkel 36 nr. 15, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I et krisehåndteringsscenario er det viktig å skille mellom på den ene siden en første verdsetting for å vurdere om 

vilkårene for nedskrivning og konvertering av kapitalinstrumenter eller vilkåret for krisehåndtering er oppfylt, og på den 

andre siden en etterfølgende verdsetting som danner grunnlaget for beslutningen om å anvende ett eller flere 

krisehåndteringsverktøyer. I forbindelse med den første verdsettingen er det hensiktsmessig å sikre at det ved 

vurderingen av om vilkårene for krisehåndtering eller for nedskrivning eller konvertering av kapitalinstrumenter er 

oppfylt, foretas en rimelig og realistisk verdsetting av foretakets eiendeler og forpliktelser. I forbindelse med den 

etterfølgende verdsettingen som danner grunnlaget for beslutningen om krisehåndteringstiltak, er det viktig å sikre at 

verdsettingen av foretakets eiendeler og forpliktelser, som er bestemmende for valget av krisehåndteringstiltak og 

omfanget av en eventuell nedskrivning eller konvertering av kapitalinstrumenter på det tidspunktet foretaket ikke lenger 

er levedyktig, bygger på rimelige, forsiktige og realistiske antakelser. 

2) For å sikre at denne verdsettingen er rimelig, forsiktig og realistisk, er det viktig at den beregner virkningen av hendelser 

før et eventuelt krisehåndteringstiltak eller før utøvelsen av myndigheten til å nedskrive eller konvertere 

kapitalinstrumenter på det tidspunktet foretaket ikke lenger er levedyktig, samt av forskjellige tiltak som 

krisehåndteringsmyndigheten kan treffe. 

3) Takstmannen bør ha tilgang til relevante informasjonskilder og sakkunnskap, for eksempel institusjonens interne 

registre, systemer og modeller. Interne ressursers og systemers evne til å bidra til krisehåndteringsverdsettinger bør 

vurderes av krisehåndteringsmyndigheten som del av vurderingen av krisehåndteringsmulighetene i henhold til artikkel 

15 i direktiv 2014/59/EU. Takstmannen bør også ha mulighet til å inngå avtaler om særlig rådgivning eller sakkunnskap. 

Tilgang til særlig rådgivning eller sakkunnskap kan for eksempel være relevant for å vurdere forskjellen i behandling i 

henhold til artikkel 36 nr. 8 i direktiv 2014/59/EU. Krisehåndteringsmyndigheten bør derfor forvisse seg om at 

takstmannen har tilgang til enten en liste over alle fordringer, herunder betingede fordringer, på foretaket, klassifisert 

etter rettigheter og prioritet ved ordinær insolvensbehandling, eller til relevant juridisk sakkunnskap for å utarbeide en 

slik liste. 

4) Avgjørelsen om hvorvidt et foretak er eller kan forventes å bli kriserammet, kan foretas enten av vedkommende 

myndighet eller av krisehåndteringsmyndigheten i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 32 nr. 1 bokstav a) i direktiv 

2014/59/EU. For å avgjøre om en institusjon er eller kan forventes å bli kriserammet, bør vedkommende myndighet 

vurdere verdsettingen omhandlet i kapittel II i denne forordningen, dersom den allerede foreligger, og ta hensyn til 

retningslinjene utstedt av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) i henhold til artikkel 32 nr. 6 i direktiv 

2014/59/EU, som har som mål å fremme tilnærming av praksiser i forbindelse med fastsettelse av et slikt vilkår for 

krisehåndtering. 

5) Verdsettinger som skal danne grunnlaget for vedkommende myndighets eller krisehåndteringsmyndighetens fastsettelse 

av om vilkårene for krisehåndtering eller for nedskrivning eller konvertering av kapitalinstrumenter er oppfylt, bør være 

i samsvar med gjeldende regnskaps- og tilsynsregelverk. Takstmannen bør imidlertid kunne avvike fra de antakelsene 

som er gjort av foretakets ledelse, og som ligger til grunn for utarbeidingen av finansregnskapet, i den utstrekning en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 9.3.2018, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 

2020/EØS/76/13 



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/81 

 

 

slik avvikelse er i samsvar med gjeldende regnskaps- og tilsynsregelverk. Ved avvikelse fra disse antakelsene bør 

verdsettingen underbygges av de beste tilgjengelige opplysningene og være i samsvar med gjeldende retningslinjer for 

tilsyn eller andre allment anerkjente kilder til fortolkning av regnskapsstandarder, for å gi et rimelig og realistisk bilde 

av foretakets finansielle stilling. 

6) Det er hensiktsmessig å ha regler som sikrer at verdsettinger som skal danne grunnlaget for valget og utformingen av 

krisehåndteringstiltak eller omfanget av nedskrivning og konvertering av kapitalinstrumenter på det tidspunktet 

foretaket ikke lenger er levedyktig, er rimelige, forsiktige og realistiske, for å sikre at alle tap fullt ut tas hensyn til på 

det tidspunktet da krisehåndteringsverktøyene får anvendelse eller fullmakten til å nedskrive eller konvertere relevante 

kapitalinstrumenter utøves. Valget av det mest hensiktsmessige verdsettingsgrunnlaget (beholdelsesverdien eller 

avhendingsverdien) bør bero på de konkrete krisehåndteringstiltakene som krisehåndteringsmyndigheten vurderer. 

7) Ved verdsettinger som skal danne grunnlaget for valget og utformingen av krisehåndteringstiltak eller omfanget av 

nedskrivning og konvertering av kapitalinstrumenter på det tidspunktet foretaket ikke lenger er levedyktig, er det den 

økonomiske og ikke den balanseførte verdien som skal vurderes. Disse verdsettingene bør ta hensyn til den nåværende 

verdien av kontantstrømmer som foretaket med rimelighet kan forvente, selv om dette krever at det avvikes fra 

regnskapsregelverk eller regler for verdsetting for tilsynsformål. 

8) Verdsettinger som skal danne grunnlaget for valget og utformingen av krisehåndteringstiltak, bør gjenspeile det at 

kontantstrømmer kan oppstå dersom eiendelene beholdes, men bør samtidig ta hensyn til de mulige virkningene av 

krisehåndteringen på framtidige kontantstrømmer og på rimelige, forsiktige og realistiske antakelser med hensyn til 

misligholdsrater og tapenes størrelse. For å fastsette egenkapitalverdien av aksjene etter konverteringen bør takstmannen 

dessuten kunne ta hensyn til rimelige forventninger om franchiseverdi. 

9) Dersom foretaket mangler evne til å beholde eiendelene, eller dersom avhending av dem anses nødvendig eller 

hensiktsmessig for å nå krisehåndteringsmålene, bør verdsettingen gjenspeile at disse kontantstrømmene kan oppstå ved 

avhending av eiendeler, forpliktelser eller forretningsområder, over en fastsatt avhendingsperiode. 

10) Avhendingsverdien bør i alminnelighet anses å tilsvare observerbar markedspris som kan oppnås for en bestemt eiendel 

eller gruppe av eiendeler, og kan innbefatte en rabatt som er passende sett i forhold til mengden av eiendeler som 

overføres. Dersom det er relevant med tanke på de tiltakene som skal treffes i henhold til krisehåndteringsordningen, bør 

takstmannen imidlertid kunne fastsette avhendingsverdien med en reduksjon av den observerbare markedsprisen for å ta 

hensyn til en eventuell rabatt ved et framskyndet salg. Dersom eiendelene ikke har et likvid marked, bør 

avhendingsverdien fastsettes med henvisning til observerbare priser på markeder for handel med lignende eiendeler eller 

ved hjelp av modellberegninger som anvender observerbare markedsparametrer, med passende rabatter for manglende 

likviditet. Dersom et virksomhetssalg eller bruk av broinstitusjonsverktøyet overveies, kan det ved fastsettelse av 

avhendingsverdien tas hensyn til rimelige forventninger om franchiseverdi. 

11) For i henhold til artikkel 36 nr. 8 i direktiv 2014/59/EU å sikre samsvar mellom vurderingen av hvilken behandling 

aksjeeiere og hver klasse av kreditorer hadde kunnet forvente å få dersom institusjonen eller foretaket ble avviklet 

gjennom ordinær insolvensbehandling, og verdsettingen etter krisehåndteringen i henhold til artikkel 74 i nevnte 

direktiv, er det viktig at takstmannen, dersom det er hensiktsmessig, anvender kriteriene fastsatt for den verdsettingen. 

12) En midlertidig verdsetting i henhold til artikkel 36 nr. 9 i direktiv 2014/59/EU, som danner grunnlaget for beslutningen 

om å treffe egnede krisehåndteringstiltak, bør omfatte en buffer til dekning av ytterligere tap. Bufferen bør være basert 

på en rimelig, forsiktig og realistisk vurdering av disse ytterligere tapene. Beslutningene og antakelsene som ligger til 

grunn for beregningen av bufferen, bør forklares og begrunnes på en tilfredsstillende måte i verdsettingsrapporten. 

13) I forbindelse med verdsettingen nevnt i artikkel 36 nr. 15 bokstav a) og c) i direktiv 2014/59/EU bør takstmannen 

forklare og begrunne de viktigste antakelsene og usikkerhetsfaktorene samt verdsettingens følsomhet for slike viktige 

antakelser og usikkerhetsfaktorer. Betydelige forskjeller mellom de antakelsene som anvendes ved verdsettingen, og de 

antakelsene som ligger til grunn for regnskaps- eller tilsynsopplysninger, bør, dersom de er kjent for takstmannen, 

inkluderes i verdsettingsrapporten. I denne rapporten bør takstmannen også inkludere eventuelle ytterligere 

opplysninger som etter takstmannens oppfatning kan være til hjelp for krisehåndteringsmyndigheten.  
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14) Kriteriene fastsatt i denne forordningen bør gjelde utelukkende for verdsettinger som foretas i henhold til artikkel 36 i 

direktiv 2014/59/EU. De bør ikke erstatte eller endre regnskapsprinsipper og -standarder eller tilsynsregelverk som får 

anvendelse på foretak i andre sammenhenger enn krisehåndtering. Opplysningene fra verdsettingen bør imidlertid kunne 

brukes for å bringe på det rene om foretaket kan ha anvendt regnskapsstandarder eller tilsynsregelverk feil eller har 

endret sin regnskapspraksis eller de antakelsene og vurderingene som ligger til grunn for verdsettingen av eiendeler og 

forpliktelser. Disse omstendighetene bør for eksempel tas i betraktning ved utarbeidingen av den ajourførte balansen i 

henhold til artikkel 36 nr. 6 i direktiv 2014/59/EU. For dette formålet bør takstmannen gi en fyllestgjørende forklaring 

på forskjellene mellom den eksisterende og den ajourførte balansen. 

15) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

16) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «verdsetting» enten den vurderingen av et foretaks eiendeler og forpliktelser som foretas av en takstmann i henhold til 

artikkel 36 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU, eller den midlertidige verdsettingen som foretas av krisehåndteringsmyndigheten 

eller takstmannen, alt etter omstendighetene, i henhold til artikkel 36 nr. 2 eller 9 i nevnte direktiv, 

b) «takstmann» enten den uavhengige takstmannen i henhold til artikkel 38 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2016/1075(2) eller krisehåndteringsmyndigheten når den foretar en midlertidig verdsetting i henhold til artikkel 36 nr. 2 

eller 9 i direktiv 2014/59/EU, 

c) «foretak» en institusjon eller en enhet som nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b,), c) eller d) i direktiv 2014/59/EU, 

d) «virkelig verdi» den prisen som oppnås ved salg av en eiendel eller betales for å overføre en forpliktelse i en ordnet 

transaksjon mellom markedsdeltakere på tidspunktet for verdsettingen, som definert i det relevante regnskapsregelverket, 

e) «beholdelsesverdi» nåverdien, diskontert med en passende rente, av kontantstrømmer som foretaket ut fra rimelige, 

forsiktige og realistiske antakelser med rimelighet kan forvente dersom bestemte eiendeler og forpliktelser beholdes, idet 

det tas hensyn til faktorer som påvirker kunders eller motparters atferd eller andre verdsettingsparametrer i forbindelse med 

krisehåndtering, 

f) «avhendingsverdi» verdsettingsgrunnlaget nevnt i artikkel 12 nr. 5,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(2) Delegert kommisjonsforordning EU) 2016/1075 av 23. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i gjenopprettingsplaner, krisehåndteringsplaner og konsernkrisehånd-

teringsplaner, de minstekriteriene som vedkommende myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenopprettingsplaner og konserngjenopp-

rettingsplaner, vilkårene for konsernintern finansiell støtte, kravene til uavhengige takstmenn, den avtalemessige anerkjennelsen av 

nedskrivnings- og konverteringsfullmakter, framgangsmåtene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og melding om utsettelse samt 

krisehåndteringskollegienes virkemåte i praksis (EUT L 184 av 8.7.2016, s. 1). 
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g) «franchiseverdi» netto nåverdi av kontantstrømmer som med rimelighet kan forventes som følge av at eiendeler og 

forpliktelser eller forretningsvirksomhet beholdes og fornyes, samt virkningene av eventuelle forretningsmuligheter, dersom 

dette er relevant, herunder dem som følger av de forskjellige krisehåndteringstiltakene som vurderes av takstmannen. 

Franchiseverdien kan være høyere eller lavere enn den verdien som følger av kontraktsvilkår for eiendeler og forpliktelser 

på verdsettingsdatoen, 

h) «egenkapitalverdi» en estimert markedspris for overførte eller utstedte aksjer som følger av anvendelsen av allment 

anerkjente verdsettingsmetoder. Avhengig av eiendelenes eller forretningsvirksomhetens art kan egenkapitalverdi omfatte 

franchiseverdi, 

i) «verdsettingsgrunnlag» den metoden takstmannen anvender ved fastsettelse av beløpene for eiendelene og forpliktelsene, 

j) «krisehåndteringstidspunkt» det tidspunktet da beslutningen om krisehåndtering av et foretak treffes i henhold til artikkel 82 

i direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 2 

Alminnelige kriterier 

1. Ved verdsettingen skal takstmannen vurdere omstendigheter som påvirker de forventede kontantstrømmene fra et foretaks 

eiendeler og forpliktelser samt de diskonteringsrentene som skal anvendes på disse, og forsøke å gi et riktig bilde av foretakets 

finansielle stilling på bakgrunn av de mulighetene og risikoene som foreligger. 

2. Takstmannen skal framlegge og begrunne de viktigste antakelsene som er anvendt ved verdsettingen. Eventuelle 

vesentlige avvikelser i verdsettingen fra de antakelsene som foretakets ledelse har anvendt i forbindelse med utarbeidingen av 

finansregnskapet og ved beregningen av foretakets lovfestede kapital og kapitalkrav, skal underbygges av de beste tilgjengelige 

opplysningene. 

3. Takstmannen skal framlegge det beste punktestimatet for verdien av en gitt eiendel, en gitt forpliktelse eller 

kombinasjoner av disse. Dersom det er hensiktsmessig, skal resultatene av verdsettingen også framlegges i form av 

verdiintervaller. 

4. Kriterier som fastsettes i denne forordningen for verdsetting av et foretaks enkelte eiendeler og forpliktelser, skal også 

gjelde for verdsetting av porteføljer eller grupper av eiendeler, kombinasjoner av eiendeler og forpliktelser, forretningsvirk-

somheter og foretaket som helhet, alt etter omstendighetene. 

5. Verdsettingen skal inneholde en inndeling av kreditorene i klasser etter prioritet i henhold til gjeldende insolvens-

lovgivning og skal omfatte følgende estimater: 

a) Verdien av fordringer i hver klasse i henhold til gjeldende insolvenslovgivning og, når det er relevant og gjennomførbart, i 

samsvar med fordringshavernes avtalefestede rettigheter. 

b) Det provenyet hver klasse ville ha fått dersom foretaket hadde blitt avviklet gjennom ordinær insolvensbehandling. 

Ved beregningen av estimatene i henhold til første ledd bokstav a) og b) kan takstmannen anvende kriteriene i artikkel 4 i 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/344 dersom det er relevant. 

6. Dersom det er hensiktsmessig og gjennomførbart, kan krisehåndteringsmyndigheten, idet det tas hensyn til tidspunktet for 

og påliteligheten av verdsettingen, anmode om flere verdsettinger. I så fall skal krisehåndteringsmyndigheten fastsette kriteriene 

for hvordan disse verdsettingene skal anvendes for formålene angitt i artikkel 36 i direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 3 

Tidspunkt for verdsetting 

Tidspunktet for verdsettingen skal være en av følgende datoer: 

a) Referansedatoen som fastsatt av takstmannen som den datoen som ligger før og så nær som mulig opptil den datoen da 

krisehåndteringsmyndigheten forventes å treffe beslutning om å sette foretaket under krisehåndtering eller å anvende 

fullmakten til å nedskrive eller konvertere kapitalinstrumenter.  



Nr. 76/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.11.2020 

 

 

b) Dersom en endelig etterhåndsverdsetting i henhold til artikkel 36 nr. 10 i direktiv 2014/59/EU er foretatt, krisehåndterings-

tidspunktet. 

c) Når det gjelder forpliktelser som følger av derivatkontrakter, det tidspunktet som er fastsatt i henhold til artikkel 8 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2016/1401(1). 

Artikkel 4 

Informasjonskilder 

Verdsettingen skal baseres på opplysninger som er relevante på tidspunktet for verdsettingen, og som takstmannen anser for å 

være av betydning. Ut over foretakets finansregnskap, tilhørende revisjonsrapporter og lovfestet rapportering for en periode 

som avsluttes nå nært opptil tidspunktet for verdsetting som mulig, kan de relevante opplysningene omfatte følgende: 

a) Oppdatert finansregnskap og lovfestet rapportering som foretaket har utarbeidet så nært opptil tidspunktet for verdsettingen 

som mulig. 

b) En redegjørelse for de viktigste metodene, antakelsene og vurderingene som foretaket har anvendt ved utarbeiding av 

finansregnskapet og den lovfestede rapporteringen. 

c) Opplysninger i foretakets registre. 

d) Relevante markedsdata. 

e) Takstmannens konklusjoner fra drøftelser med ledelsen og revisorer. 

f) Dersom de foreligger, tilsynsvurderinger av foretakets finansielle stilling, herunder opplysninger innhentet i henhold til 

artikkel 27 nr. 1 bokstav h) i direktiv 2014/59/EU. 

g) Bransjeomfattende vurderinger av eiendelenes kvalitet, dersom det er relevant for foretakets eiendeler, samt resultater av 

stresstester. 

h) Fagfellevurderinger, justert for å fange opp de særlige omstendighetene ved foretaket. 

i) Historiske opplysninger, justert for å eliminere faktorer som ikke lenger er relevante, og inkludere andre faktorer som ikke 

har påvirket de historiske opplysningene. 

j) Trendanalyser, justert for å gjenspeile de særlige omstendighetene ved foretaket. 

Artikkel 5 

Virkningen av konsernordninger 

1. Dersom foretaket inngår i et konsern, skal takstmannen ta hensyn til den virkningen som eksisterende avtalefestede 

konserninterne støtteordninger kan ha på verdien av eiendeler og forpliktelser, dersom det på bakgrunn av omstendighetene er 

sannsynlig at disse ordningene vil bli iverksatt. 

2. Takstmannen skal ta hensyn til virkningen av andre formelle eller uformelle ordninger innenfor konsernet bare dersom det 

på bakgrunn av omstendighetene er sannsynlig at disse ordningene opprettholdes dersom et konserns finansielle stilling 

forverres, eller i forbindelse med krisehåndtering. 

3. Takstmannen skal fastslå om ressursene i et foretak innenfor konsernet kan anvendes til å dekke tap i andre 

konsernforetak. 

Artikkel 6 

Verdsettingsrapport 

Takstmannen skal utarbeide en verdsettingsrapport til krisehåndteringsmyndigheten som minst skal inneholde følgende 

elementer: 

a) Med forbehold for artikkel 36 nr. 9 i direktiv 2014/59/EU, opplysningene nevnt i artikkel 36 nr. 6 bokstav a)–c) i nevnte 

direktiv. 

b) Med forbehold for artikkel 36 nr. 9 i direktiv 2014/59/EU, opplysningene nevnt i artikkel 36 nr. 8 i nevnte direktiv.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1401 av 23. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om 

fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for metoder og prinsipper for verdsetting av forpliktelser som følger av derivater (EUT L 228 av 23.8.2016, s. 7). 
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c) Verdsettingen av forpliktelser som følger av derivater, foretatt i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 

2016/1401. 

d) Et sammendrag av verdsettingen, herunder en redegjørelse for beste punktestimat, verdiintervaller og kilder til usikkerhet i 

verdsettingen. 

e) En redegjørelse for de viktigste metodene og antakelsene som takstmannen har anvendt ved verdsettingen, hvor følsom 

verdsettingen er for valget av metoder og antakelser og, om mulig, en redegjørelse for hvordan disse metodene og 

antakelsene skiller seg fra dem som anvendes ved andre relevante verdsettinger, herunder eventuelle midlertidige 

verdsettinger som foretas i forbindelse med krisehåndtering. 

f) Ytterligere opplysninger som etter takstmannens oppfatning kan være til hjelp for krisehåndteringsmyndigheten eller 

vedkommende myndighet ved anvendelsen av artikkel 36 nr. 1–11 i direktiv 2014/59/EU. 

KAPITTEL II 

KRITERIER FOR VERDSETTING I HENHOLD TIL ARTIKKEL 36 NR. 4 BOKSTAV a) 

Artikkel 7 

Allmenne prinsipper 

1. Verdsettinger i henhold til artikkel 36 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2014/59/EU skal bygge på rimelige og realistiske 

antakelser og sikre at tap i det relevante scenarioet fullt ut tas hensyn til. Dersom en slik verdsetting er tilgjengelig, skal den 

underbygge vedkommende myndighets eller eventuelt krisehåndteringsmyndighetens konstatering av hvorvidt en institusjon 

«er eller kan forventes å bli kriserammet», som nevnt i artikkel 32 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2014/59/EU. På grunnlag av 

gjeldende retningslinjer for tilsyn eller andre allment anerkjente kilder som inneholder kriterier som understøtter en rimelig og 

realistisk verdsetting av eiendeler og forpliktelser, kan takstmannen komme med innvendinger mot de antakelsene, dataene, 

metodene og vurderingene som foretaket har basert sine verdsettinger på i forbindelse med oppfyllelsen av sine forpliktelser til 

finansiell rapportering eller beregningen av lovfestet kapital og kapitalkrav, og se bort fra dem i forbindelse med verdsettingen. 

2. Takstmannen skal fastsette de mest hensiktsmessige verdsettingsmetodene, som kan bygge på foretakets interne modeller 

dersom takstmannen anser det som hensiktsmessig, samtidig som det tas hensyn til arten av foretakets risikostyringsramme og 

kvaliteten på dataene og opplysningene som foreligger. 

3. Verdsettingene skal være i samsvar med gjeldende regnskaps- og tilsynsregelverk. 

Artikkel 8 

Områder som krever særlig oppmerksomhet ved verdsetting 

Takstmannen skal særlig fokusere på områder som er forbundet med vesentlig usikkerhet for verdsettingen, og som har en 

betydelig innvirkning på den samlede verdsettingen. For disse områdene skal takstmannen framlegge resultatene av 

verdsettingen i form av beste punktestimater og eventuelt verdiintervaller, som fastsatt i artikkel 2 nr. 3. Disse områdene skal 

omfatte følgende: 

a) Lån eller låneporteføljer hvis forventede kontantstrømmer avhenger av en motparts evne, vilje eller incentiv til å oppfylle 

sin forpliktelse, dersom disse forventningene styres av antakelser knyttet til betalingsforsømmelser, sannsynlighet for 

mislighold, tapsgrad ved mislighold eller instrumentegenskaper, særlig dersom det foreligger dokumentasjon på slike 

antakelser i form av tapsmønstre for en låneportefølje. 

b) Eiendeler som er tatt tilbake, hvis kontantstrømmer påvirkes av både eiendelens virkelige verdi på det tidspunktet da 

foretaket overtok sikkerheten eller utnyttet panteretten, og den forventede utviklingen i verdien etter dette tidspunktet. 

c) Instrumenter målt til virkelig verdi der fastsettelsen av denne virkelige verdien i samsvar med regnskaps- eller tilsynskrav 

om verdsetting til markedsverdi eller verdsetting til modellverdi ikke lenger er anvendelig eller gyldig ut fra 

omstendighetene. 

d) Goodwill og immaterielle eiendeler der verdiforringelsestesten kan avhenge av en subjektiv vurdering, herunder med 

hensyn til en kontantstrøm som med rimelighet kan oppnås, diskonteringsrenter og avgrensningen av kontantgenererende 

enheter. 

e) Rettstvister og reguleringstiltak hvis forventede kontantstrømmer kan være knyttet til en varierende grad av usikkerhet med 

hensyn til beløp og/eller tidsangivelser. 

f) Poster som pensjonseiendeler og -forpliktelser og utsatt skatt.  
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Artikkel 9 

Faktorer som påvirker verdsettingen 

1. Takstmannen skal ta hensyn til generelle faktorer som kan påvirke de viktigste antakelsene som ligger til grunn for 

verdsettingen av eiendeler og forpliktelser innenfor områdene nevnt i artikkel 8, herunder følgende faktorer: 

a) Økonomiske og bransjespesifikke omstendigheter som påvirker foretaket, herunder relevant markedsutvikling. 

b) Foretakets forretningsmodell og endringer i dets strategi. 

c) Foretakets kriterier for utvelging av eiendeler, herunder strategier for lånegarantier. 

d) Omstendigheter og praksis som kan føre til betalingssjokk. 

e) Omstendigheter som påvirker parametrene som brukes til å bestemme risikovektede eiendeler for beregning av 

minstekapitalkrav. 

f) Den betydningen foretakets finansielle struktur har for dets evne til å beholde eiendeler i den forventede eiertiden og til å 

generere forutsigbare kontantstrømmer. 

g) Generelle eller foretaksspesifikke likviditets- eller finansieringsforhold. 

2. Takstmannen skal klart skille ut eventuelle vesentlige urealiserte gevinster som identifiseres i forbindelse med 

verdsettingen, i den utstrekning det ikke er tatt hensyn til disse gevinstene i verdsettingen, og skal gi tilstrekkelige opplysninger 

i verdsettingsrapporten om de ekstraordinære omstendighetene som har ført til disse gevinstene. 

KAPITTEL III 

KRITERIER FOR VERDSETTING I HENHOLD TIL ARTIKKEL 36 NR. 4 BOKSTAV b), c), d), e), f) OG g) OG ARTIKKEL 36 

NR. 9 ANNET LEDD 

Artikkel 10 

Allmenne prinsipper 

1. Takstmannen skal vurdere virkningen på verdsettingen av hvert krisehåndteringstiltak som krisehåndteringsmyndigheten 

kan treffe for å underbygge beslutningene nevnt i artikkel 36 nr. 4 bokstav b)–g) i direktiv 2014/59/EU. Uten at det berører 

takstmannens uavhengighet, kan krisehåndteringsmyndigheten rådføre seg med takstmannen for å identifisere de forskjellige 

krisehåndteringstiltakene som vurderes av myndigheten, herunder tiltak som inngår i krisehåndteringsplanen, eller eventuelt et 

forslag til krisehåndteringsordning. 

2. For å sikre en rimelig, forsiktig og realistisk verdsetting skal takstmannen ved behov og i samråd med krisehåndterings-

myndigheten framlegge separate verdsettinger som gjenspeiler virkningen av et tilstrekkelig bredt spekter av krisehåndterings-

tiltak. 

3. Når krisehåndteringsverktøyer anvendes, eller dersom fullmakten til å nedskrive eller konvertere relevante 

kapitalinstrumenter utøves, skal takstmannen sikre at alle tap på foretakets eiendeler fullt ut tas hensyn til i scenarioer som er 

relevante for de forskjellige krisehåndteringstiltakene som vurderes. 

4. Dersom verdiene i verdsettingen avviker vesentlig fra de verdiene foretaket presenterer i finansregnskapet, skal 

takstmannen anvende antakelsene i denne verdsettingen for å underbygge justeringer av antakelser og regnskapsprinsipper som 

er nødvendige for utarbeidingen av den ajourførte balansen som kreves i henhold til artikkel 36 nr. 6 i direktiv 2014/59/EU, på 

en måte som er i samsvar med gjeldende regnskapsregelverk. Når det gjelder tap som takstmannen har identifisert, og som ikke 

kan tas hensyn til i den ajourførte balansen, skal takstmannen angi beløpet, redegjøre for grunnene til beregningen av tapene og 

angi hvor sannsynlig det er at de vil oppstå, og over hvilket tidsrom. 

5. Dersom kapitalinstrumenter eller andre forpliktelser konverteres til egenkapital, skal det i verdsettingen gis et estimat over 

egenkapitalverdien etter konvertering av nye aksjer som er overført eller utstedt som vederlag til innehavere av konverterte 

kapitalinstrumenter eller andre kreditorer. Dette estimatet skal danne grunnlaget for fastsettelsen av konverteringsfaktoren eller 

-faktorene i henhold til artikkel 50 i direktiv 2014/59/EU.  
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Artikkel 11 

Valg av verdsettingsgrunnlag 

1. Ved utvelging av det eller de mest hensiktsmessige verdsettingsgrunnlagene skal takstmannen ta hensyn til de forskjellige 

krisehåndteringstiltakene som skal undersøkes i henhold til artikkel 10 nr. 1. 

2. Takstmannen skal fastsette de kontantstrømmene som foretaket på grunnlag av rimelige, forsiktige og realistiske 

antakelser kan forvente seg fra eksisterende eiendeler og forpliktelser etter vedtakelsen av det eller de undersøkte 

krisehåndteringstiltakene, diskontert med en passende rente fastsatt i samsvar med nr. 6. 

3. Kontantstrømmer skal fastsettes på et egnet aggregeringsnivå som strekker seg fra individuelle eiendeler og forpliktelser 

til porteføljer eller forretningsvirksomheter, idet det tas behørig hensyn til forskjellene i risikoprofil. 

4. Dersom krisehåndteringstiltakene nevnt i artikkel 10 nr. 1 krever at eiendeler og forpliktelser skal beholdes av et foretak 

som opprettholder driften, skal takstmannen anvende beholdelsesverdien som egnet verdsettingsgrunnlag. Beholdelsesverdien 

kan, dersom den anses som rimelig, forsiktig og realistisk, indikere en normalisering av markedsforholdene. 

Beholdelsesverdien skal ikke anvendes som verdsettingsgrunnlag dersom eiendeler overføres til en kapitalforvaltningsenhet i 

henhold til artikkel 42 i direktiv 2014/59/EU, eller til en broinstitusjon i henhold til artikkel 40 i nevnte direktiv, eller dersom et 

verktøy for virksomhetssalg anvendes i henhold til artikkel 38 i direktiv 2014/59/EU. 

5. Dersom krisehåndteringstiltakene nevnt i artikkel 10 nr. 1 innebærer at det tas sikte på et salg av eiendeler, skal de 

forventede kontantstrømmene tilsvare de planlagte avhendingsverdiene i den forventede avhendingsperioden. 

6. Diskonteringsrentene skal fastsettes under hensyn til tidsplanen for kontantstrømmer, risikoprofil, finansieringskostnader 

og markedsforhold for den eiendelen eller forpliktelsen som skal verdsettes, den avhendingsstrategien som vurderes, og 

foretakets finansielle stilling etter krisehåndteringen. 

Artikkel 12 

Særlige faktorer i forbindelse med estimering og diskontering av forventede kontantstrømmer 

1. Ved beregning av kontantstrømmene skal takstmannen anvende sin sakkunnskap for å fastsette de viktigste egenskapene 

ved de eiendelene eller forpliktelsene som verdsettes. Takstmannen skal også anvende sin sakkunnskap for å fastsette hvordan 

en forlengelse, en mulig fornyelse eller refinansiering eller en avvikling eller avhending av disse eiendelene eller forpliktelsene, 

slik det forutses i det undersøkte krisehåndteringstiltaket, påvirker disse kontantstrømmene. 

2. Dersom krisehåndteringstiltaket tar sikte på at et foretak beholder en eiendel eller en forpliktelse eller fortsetter å utøve en 

forretningsvirksomhet, kan takstmannen ta hensyn til faktorer som kan påvirke framtidige kontantstrømmer, herunder følgende: 

a) Endringer i antakelser eller forventninger, sammenlignet med dem som gjaldt på tidspunktet for verdsettingen, i samsvar 

med den historiske utviklingen på lang sikt og en passende tidshorisont i overensstemmelse med forventet eiertid for 

eiendeler eller for gjenoppretting av foretaket. 

b) Ytterligere eller alternative verdsettingsgrunnlag og -metoder som takstmannen anser som hensiktsmessige og i samsvar 

med denne forordningen, herunder i forbindelse med en vurdering av egenkapitalverdien av aksjene etter konverteringen. 

3. Når det gjelder grupper av eiendeler og forpliktelser eller forretningsvirksomhet som planlegges avviklet, skal 

takstmannen ta hensyn til kostnadene og gevinstene ved denne prosessen. 

4. Dersom et foretaks situasjon gjør at det ikke kan beholde en eiendel eller fortsette å drive forretningsvirksomhet, eller 

dersom krisehåndteringsmyndigheten av andre grunner anser at salg er nødvendig for å nå krisehåndteringsmålene, skal de 

forventede kontantstrømmene knyttes til den avhendingsverdien som forventes i løpet av en gitt avhendingsperiode.  
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5. Takstmannen skal fastsette avhendingsverdien på grunnlag av de kontantstrømmene, minus avhendingskostnader og den 

forventede verdien av eventuelle stilte garantier, som foretaket under de rådende markedsforholdene med rimelighet kan 

forvente ved et ordnet salg eller en ordnet overføring av eiendeler eller forpliktelser. Dersom det er relevant med tanke på de 

tiltakene som skal treffes i henhold til krisehåndteringsordningen, kan takstmannen fastsette avhendingsverdien med en 

reduksjon av den observerbare markedsprisen for salget eller overføringen for å ta hensyn til en eventuell rabatt ved et 

framskyndet salg. For å fastsette avhendingsverdien for eiendeler som ikke har et likvid marked, skal takstmannen ta hensyn til 

observerbare priser på markeder for handel med lignende eiendeler eller modellberegninger som anvender observerbare 

markedsparametrer, med passende rabatter for manglende likviditet. 

6. Takstmannen skal ta hensyn til faktorer som kan påvirke avhendingsverdier og avhendingsperioder, herunder følgende: 

a) Avhendingsverdier og -perioder som er observert i lignende transaksjoner, justert for å ta hensyn til forskjeller i 

forretningsmodellen og i transaksjonenes finansielle struktur. 

b) Fordeler eller ulemper med en bestemt transaksjon som er spesifikke for de berørte partene eller for en undergruppe av 

markedsdeltakere. 

c) Bestemte egenskaper ved en eiendel eller en forretningsvirksomhet som kanskje bare er relevante for en mulig kjøper eller 

for en undergruppe av markedsdeltakere. 

d) Den sannsynlige virkningen av det forventede salget på foretakets franchiseverdi. 

7. Ved vurdering av forretningsvirksomhetens verdi i forbindelse med anvendelse av virksomhetssalgs- eller 

broinstitusjonsverktøyet kan takstmannen ta hensyn til rimelige forventninger om franchiseverdi. Slike forventninger om 

franchiseverdi skal omfatte den verdien som følger av en fornyelse av eiendeler, en refinansiering av en åpen portefølje eller en 

forlengelse eller gjenopptakelse av forretningsvirksomheten i forbindelse med krisehåndteringstiltakene. 

8. En takstmann som anser at det ikke er noen rimelige eller realistiske utsikter til å avhende en eiendel eller 

forretningsvirksomhet, skal ikke være pålagt å fastsette avhendingsverdien, men skal estimere de tilknyttede kontantstrømmene 

på grunnlag av de relevante utsiktene til forlengelse eller avvikling. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på verktøyet for 

deling av eiendeler eller verktøyet for virksomhetssalg. 

9. For deler av en gruppe av eiendeler eller av en forretningsvirksomhet som sannsynligvis vil bli avviklet ved en ordinær 

insolvensbehandling, kan takstmannen ta hensyn til avhendingsverdier og -perioder som er observert i auksjoner over eiendeler 

av lignende art og beskaffenhet. Ved fastsettelsen av forventede kontantstrømmer skal det tas hensyn til manglende likviditet, 

mangel på pålitelige inndata for fastsettelse av avhendingsverdier og det påfølgende behovet for å anvende verdsettingsmetoder 

basert på ikke-observerbare inndata. 

Artikkel 13 

Metode for beregning og innføring av en buffer mot ytterligere tap 

1. For å håndtere usikkerhet ved midlertidige verdsettinger som foretas i samsvar med artikkel 36 nr. 4 bokstav b)–g) i 

direktiv 2014/59/EU, skal takstmannen inkludere i verdsettingen en buffer som tar hensyn til fakta og omstendigheter som 

peker på ytterligere tap av et omfang og på et tidspunkt som det knytter seg usikkerhet til. For å unngå dobbelttelling av denne 

usikkerheten skal takstmannen på en passende måte redegjøre for og begrunne antakelsene som ligger til grunn for beregningen 

av bufferen. 

2. For å fastsette bufferens størrelse skal takstmannen identifisere faktorer som kan påvirke forventede kontantstrømmer som 

følge av krisehåndteringstiltak som sannsynligvis blir vedtatt. 

3. Ved anvendelsen av nr. 2 kan takstmannen ekstrapolere tap som er beregnet for en del av foretakets eiendeler, til resten av 

foretakets balanse. Også estimerte gjennomsnittlige tap for sammenlignbare konkurrenters eiendeler kan ekstrapoleres, dersom 

de foreligger, med forbehold for nødvendige justeringer for forskjeller i forretningsmodell og finansieringsstruktur. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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