


Ideer gir resultater 
som teller
Over hele Norge finnes mennesker med små og 
store visjoner, enten det er for egen bolig, for en 
fornybar fremtid eller for produkter som gjør dagene 
våre bedre. At DNB kunne bidra til å oppfylle så 
mange av dem i fjor, er noe vi er stolte av.

Finansnæringen er i sterk endring, med 
digitalisering, automatisering, nye kompetansekrav, 
økt innovasjonstakt og nye aktører. Vi må hele tiden 
kunne tilby nye og bedre tjenester og kontinuerlig 
utvikle vår egen kompetanse for å være attraktive 
for våre kunder.

De siste årene har DNB bygget kapital for å møte 
myndighetenes krav. Gjennom målrettet kapital
effektivisering og resultatoppbygging har vi nå 
nådd kapitalnivået. Vi står derfor godt rustet til å 
møte fremtiden og eventuelle nye krav, og vi kan nå 
konsentrere oss om å oppfylle vår visjon om å være til 
stede for kunden, hver dag, når det gjelder som mest. 

I denne årsrapporten viser vi alle faktorene som 
påvirker DNB og vårt forhold til samfunnet rundt 
oss. Målet er å presentere en best mulig oversikt 
over virksomheten i dag og hvordan konsernet og 
hver enkelt medarbeider forbereder seg på årene 
som kommer.

I tillegg får du utvalgte historier om mennesker 
som ønsker å skape noe og hvordan de går frem i 
samarbeid med DNB.

For i grunnen er det menneskene og ideene deres 
som er utgangspunktet for alle resultater som 
skapes. Enten du er kunde, eier eller ansatt.
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1)  I henhold til RepTraks omdømmemåling 
i Norge i �erde kvartal.

10,1
(14,5)

Egenkapitalavkastning i prosent

5,70
(4,50)

Utbytte per aksje i kroner

16,0
(14,4)

Ren kjernekapitaldekning i prosent

84
(84)

Engasjementsindeks ansatte i poeng

64,0
(70,1)

Omdømme i poeng ¹⁾



Kostnadsgrad
Prosent

Ren kjernekapitaldeking, 
overgangsregler
Prosent

Egenkapitalavkastning
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2016 2015 2014 2013 2012

Resultat for året 19 251 24 772 20 617 17 511 13 792

Resultat per aksje (kroner)  11,46  14,98  12,67  10,75  8,48 

Sum gjennomsnittlige rentemarginer, volumvektet (%)  1,32  1,33  1,31  1,31  1,18 

Netto misligholdte og netto tapsutsatte utlån og garantier i prosent av netto utlån  1,49  0,76  0,96  1,38  1,50 

Nedskrivninger i prosent av gjennomsnittlige netto utlån til kunder  (0,48)  (0,15)  (0,12)  (0,17)  (0,24)

Aksjekurs ved utgangen av året (kroner)  128,40  109,80  110,70  108,50  70,40 

Pris/bokført verdi (P/B)  1,10  0,98  1,14  1,25  0,90 

Score fra RepTraks omdømmemåling i �erde kvartal (poeng )  64,0  70,1  67,8  71,0  69,6 

Selskapsmøter gjennomført av teamet for ansvarlige investeringer for å diskutere 
bærekraftstemaer (antall) 72  27  30  39  29 

Kundetilfredshetsindeks for personkunder, KTI (poeng)  70  73,9  71,1  72,5  74,2 

Antall årsverk 11 007 11 380 11 643 12 016 13 291

Andel kvinner på ledernivå 1–4 (%)  33,5  31,3  30,5  29,4  29,2 

HOVEDTALL

Se utvidede nøkkeltalltabeller:

■ Nøkkeltall for ansvarlig virksomhet – se dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html

■ Medarbeiderrelaterte nøkkeltall – side 70

■ Aksjerelaterte nøkkeltall – side 125

■ Finansielle nøkkeltall – side 250
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første halvår gjennomførte vi den største omleg-
gingen av vårt distribusjonsnett noensinne. Vi redu-
serte antall filialer i Norge fra 116 til 57. Årsaken er 
endringer i kundeadferd. Ny teknologi og digitale 

tjenester gjør at kundene våre bruker oss annerledes. 
Mens bruken av digitale tjenester har eksplodert de siste 
årene, har antall besøkende i våre filialer sunket over lengre 
tid. 90 prosent av norske bankkunder bruker ikke lenger 
bankkontorene i hverdagen. Ni av ti nordmenn dekker 
sine bankbehov på nett – og stadig flere via mobil eller 
nettbrett. Vi har gått fra 700 000 besøk i mobilbanken 
per måned til 17 millioner per måned i løpet av de tre siste 
årene. Selv om vi har lagt ned halvparten av våre filialer, 
har vi aldri snakket mer med kundene våre enn i 2016. Og 
endret kunde adferd er ikke noe som er forbeholdt privat-
markedet. Også bedrifts kundene ønsker å bruke banken 
annerledes enn før. Ni av ti kundeforhold for bedrifter 
etableres nå digitalt. Vi ble i Finaltas benchmark-analyse 
av internasjonal bankbransje rangert som nummer én i 
verden på effektivitet i vårt filialnett og nummer to på å 
legge ned manuelle tjenester i våre filialer.

For store deler av norsk næringsliv var 2016 et utfor-
drende år. Mye kan tilskrives det kraftige fallet i olje prisen 
i 2014 og 2015. Prisen gikk ned fra 115 dollar per fat til 57 
dollar per fat i 2014 og videre ned til 37 dollar per fat i løpet 
av 2015. Vi startet året med den laveste oljeprisen siden 
finanskrisen. Det gjorde 2016 til et utfordrende år, ikke 
bare for oljeselskapene, men også for relaterte næringer 
som leverer varer og tjenester.

Analytikerne i DNB Markets anslår at 40 000 jobber 
i norsk oljebransje forsvant i løpet av 2015 og 2016. Selv 
om oljenedturen har vært smertefull, er det også viktig å 
huske at den primært er sektorspesifikk. Noen næringer 
opplevde vekst, økt sysselsetting og svært god inntjening 
i 2016; blant annet meldte hotell- og reiselivsbransjen om 
rekordresultater. Det samme gjorde sjømatindustrien 
og flere andre eksportnæringer som nyter godt av en 
svekket kronekurs.

Dette var også tydelig i de regionale forskjellene i 
arbeidsledighet. På slutten av året var det kun 4 av 19 
fylker som hadde vesentlig økt arbeidsledighet sammen -
lignet med samme periode i 2015. Ved inn gangen til 2017 
har Norge et godt utgangspunkt for å møte makroøko no-
miske utfordringer, og både finans- og pengepolitikken har 
fortsatt betydelig handlingsrom. I tillegg undervurderer 
mange den norske industriens enorme evne og vilje til 

omstilling. Norge har gjennom generasjoner tilpasset seg 
sykliske markeder. Vi har vist at vi takler endring godt. 
Her er DNB en viktig aktør som bidrar med kompetanse 
og kapital til nyskaping og omstilling. 

DNB ble påvirket av utfordringene i olje- og offshore-
industrien, og våre tap og nedskrivninger økte. Likevel 
økte aksjekursen fra 109,80 til 128,40 kroner i 2016. Med 
et utbetalt utbytte på 4,50 kroner per aksje ble det skapt 
verdier for DNBs eiere for over 37,6 milliarder. Noe av den 
gode utviklingen skyldes vår solide kapitalposisjon. DNB 
har bygget opp i overkant av 100 milliarder kroner i ren 
kjernekapital siden 2007. Nå har vi anledning til å endre 
fokus og bruke mer tid på å utforske nye og spennende 
forretningsmuligheter. I tillegg har vi klart å opprettholde 
vår bransjeledende kostnadseffektivitet til tross for økte 
engangskostnader relatert til omstruktureringen av 
filialnettet.

På omdømmefronten var 2016 et krevende år. Nyhets-
bildet var preget av flere tøffe saker, særlig Panama 
Papers og finansiering av utbyggingen av en oljerør-
ledning i Nord-Dakota. Vi har måttet tåle kritikk fra 
både medier og kunder. For meg er Panama Papers en 
påminnelse om hvor mye finansbransjen har endret seg 
i løpet av de siste ti årene. Praksis som tidligere var helt 
vanlig, er nå helt utenkelig. Vi har tatt med oss masse 
lærdom og iverksatt en rekke tiltak. Vi har gjennomgått 
alle produkter og tjenester i hele konsernet for å sikre 
at vi lever opp til forventingene fra våre interessenter. 

Selv om omdømmemålingene falt i 2016, hadde vi vekst i 
kundeaktiviteten og i kundetilfredsheten i flere segmenter. 
Både ut låns volum og markedsandeler for boliglån økte. 

I

«Det har blitt lagt ned en 
formidabel innsats for å 
omskape banken til å møte 
nye krav og konkurranse.»
KONSERNSJEF RUNE BJERKE

Konsernsjefen har ordet
2016 var året da mye ble litt annerledes. Vi reduserte antall filialer, men kunde aktiviteten 
økte. Omdømmet falt, men de ansatte ble mer positive og engasjerte i jobben. Oljeprisen 
og utsiktene for norsk økonomi bedret seg, og aksjekursen steg. Målet for ren kjerne kapital
dekning ble nådd ett år før planen, og utbyttet ble økt i tråd med vår langsiktige ambisjon.
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Vi styrket vår markedsposisjon innen investment bank-
ing. Vi hjalp flere gründere enn noen gang gjennom vår 
NXT-satsing. Vi forvaltet mer pensjonsmidler i innskudd-
spensjon ved utgangen av 2016 enn noen gang. Vi hadde 
god vekst i både kundetilfredshet og inntjening i Sverige, 
og Storkunder og internasjonal og Markets opplevde økt 
kundetilfredshet i 2016.

Så til tross for at 2016 var et år preget av omstilling 
og nedbemanning i DNB, viser interne medarbeider-
målinger at de ansatte er mer positive og engasjerte i 
jobben. DNBs ansatte har vist en sterk evne til å holde 
sammen når det har stormet rundt oss.

Vi har fortsatt å jobbe for å være til stede. Hver dag. 
Når det gjelder som mest. Vi har utviklet nye tjenester 
som gjør livet enklere for kundene våre. Spareproduktet 
Lev Mer gjør det enkelt å komme i gang med sparing til 
pensjon. Boligreisen gir kundene råd og veiledning om 
alle fasene av boligkjøpet. Vipps har gjort det enkelt å 
betale og overføre. Vi har bevist at kundeløftet er mer 
enn bare ord. Det er noe som gjennomsyrer alt vi gjør.

Det var med ydmykhet og stolthet at vi mottok YS' 
likestillingspris for 2016. Vi fikk honnør for vårt lang-
siktige arbeid med å utjevne intern forskjellsbehandling, 
rekruttere kvinner til toppstillinger og tilstrebe mangfold 
av kjønn, etnisitet, alder og utdanning. Vi vil fortsette 
å jobbe systematisk med likestilling i tiden fremover.

Vi kan ikke avslutte uten å si litt mer om Vipps. For 
2016 var året da Vipps tok steget fra å være en gratis 
over føringsapplikasjon mellom privatpersoner til å bli 
en betalingsplattform med uante muligheter. Vi økte 
antallet aktive brukere fra 1 til 2,1 millioner. Vi lanserte 
Vipps for småbedrifter, lag og foreninger. Vi forenklet 
betalings løsningene i NSB- og Ruter-appen, og vi gjorde 
forhåndsbetaling mulig i drosjene. På slutten av året 
lanserte vi en løsning som for alvor vil revolusjonere 
fakturamarkedet, Vipps Faktura. Og det spennende er 
at vi så vidt har begynt.

Vi har over lengre tid jobbet med integrert rapportering 
i DNB. Vi støtter oss til rammeverket til IIRC, Inter nasjonal 
Integrated Reporting Council. I 2016 laget vi for første gang 
en helhetlig vesentlighetsanalyse som beskriver DNBs 
viktigste utfordringer for å sikre langsiktig verdiskaping. 
De viktigste utfordringene grupperes i tre hovedtemaer 
knyttet til kunder, medarbeidere og samfunnet.

Vi har sluttet oss til FNs utviklingsmål og viderefører 
vår støtte til FNs Global Compact og initiativets ti grunn-

leggende prinsipper, som gjelder menneskerettigheter, 
arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Etter å 
ha lest rapporten vil dere ha et mer helhetlig bilde av vår 
verdiskaping og vår samfunnsrolle.

Selv med noen utfordringer ble 2016 nok et godt år for 
DNB. Det har blitt lagt ned en formidabel innsats for å 
omskape banken til å møte nye krav og konkurranse. 
Justeringene gjør at vi står sterkere ved inngangen til 
2017. Nå ser vi også en bedring i utsiktene for oljeprisen 
og norsk økonomi, så vi møter 2017 med et langt bedre 
utgangspunkt enn det vi hadde i 2016.

Vi skal fortsette på vår reise for å bli en bank for frem-
tiden – og vi skal fortsette å levere på visjonen om å skape 
verdier gjennom kunsten å møte kunden.

Rune Bjerke
Konsernsjef

Lev Mer gjør det enkelt å komme i gang med sparing til 
pensjon. Boligreisen gir kundene råd og veiledning om 
alle fasene av boligkjøpet. Vipps har gjort det enkelt å 
betale og overføre. Vi har bevist at kundeløftet er mer 

Det var med ydmykhet og stolthet at vi mottok YS' 
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en betalingsplattform med uante muligheter. Vi økte 
antallet aktive brukere fra 1 til 2,1 millioner. Vi lanserte 
Vipps for småbedrifter, lag og foreninger. Vi forenklet 
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forhåndsbetaling mulig i drosjene. På slutten av året 
lanserte vi en løsning som for alvor vil revolusjonere 
fakturamarkedet, Vipps Faktura. Og det spennende er 

Vi har over lengre tid jobbet med integrert rapportering 
nasjonal 

Integrated Reporting Council. I 2016 laget vi for første gang 
en helhetlig vesentlighetsanalyse som beskriver DNBs 
viktigste utfordringer for å sikre langsiktig verdiskaping. 
De viktigste utfordringene grupperes i tre hovedtemaer 
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vår støtte til FNs Global Compact og initiativets ti grunn-

Rune Bjerke
Konsernsjef
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«Klarer vi å utnytte 
alles kunnskap og 

erfaringer riktig, vil 
det bidra til å skape 

langsiktig verdi.»
IQRA RIZWANI

Brand ambassador

Brand ambassadors er et internt 
initiativ der ansatte i DNB hvert 
år velger 100 kollegaer som 
merkevarebyggere. Et nettverk 
av Brand ambassadors skal bidra 
til å bygge en kultur preget av 
engasjement, endringskraft og 
kundeorientering.

Iqra Rizwani i HR Jobbsenter 
Ressurs er en av dem.

Hva mener du er viktig for at 
DNB skal skape langsiktig verdi, 
og hvordan kan du bidra?

– Jeg tror at det fremover vil være 
ekstra viktig for DNB å fortsette 
å være en bank som bryr seg, tar 
ansvar og initiativ, som viser vei 
og er ledende på sitt felt. Da må vi 
satse enda mer på områder som å 
fremme økonomisk kompetanse, 
tilpasnings evne, endrings-
kapasitet, innovasjon og 
gründer virksomheter.

erfaringer riktig, vil 
det bidra til å skape 

langsiktig verdi.»
IQRA RIZWANI
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FINANSIELLE MÅL

DNB har en godt etablert strategi med klare finansielle mål:

Visjon og verdier, strategi og mål

Visjonen tydeliggjør at DNB vil skape verdier for kunder, eiere, ansatte og 
samfunnet. Verdiene reflekterer hva som skal kjennetegne DNB. Hjelpsomme, 
profesjonelle og initiativrike ansatte skal sørge for at kundene alltid får gode 
opplevelser i sitt møte med banken. Kundeløftet handler om når, hvor og hvordan 
DNB er til stede for kundene. Å være til stede handler om å kartlegge kundenes 
behov for å kunne tilby de beste løsningene.

VISJON, VERDIER OG KUNDELØFTE

onsernet har et komplett tilbud av 
finansielle tjenester innenfor blant 
annet lån, sparing, investering, 
betalingsformidling, rådgivning, 

eiendoms megling, forsikring og pensjon 
for person- og bedriftskunder.

DNB er blant verdens ledende banker 
innenfor sine internasjonale satsings-
områder, spesielt innen energi, shipping, 
fiskeri og sjømat. Banken er tilgjengelig i 
hele Norge gjennom døgnåpen telefon- og 
nettbank, egne bankkontorer og gjennom 
Post i Butikk. 

Selskapets største aksjonær er Staten 
v/Nærings- og fiskeridepartementet med 
34 prosent, og nest størst er Sparebank-
stiftelsen DNB med 9 prosent.

DNBs visjon, verdier og kundeløfte 
handler om å sette kundene i sentrum.

DNB representerer mer enn 
190 års finanshistorie, fra 
etableringen av Christiania 
Sparebank i 1822 til posisjonen 
som Norges største finans-
konsern med en forvaltet 
kapital på 2 931 milliarder kroner 
per 31. desember 2016.

K

Egenkapital-
 avkastning (ROE)

>12 %
(mot 2019)

10,1 %

Kostnadsgrad 

<40,0 %

40,9 %

Ren kjerne-
kapitaldekning¹⁾

~16,0 %
(ved utgangen av 2017)

16,0 %

Utbyttegrad 

>50 %
(fra 2017)

49,8 %

 Mål  Oppnådd 2016

1) I henhold til overgangsregler og inklusive en egenbu�er.

Visjon

Vi skaper verdier 
gjennom kunsten å 
møte kunden

Verdier

Hjelpsom, profesjonell 
og initiativrik

Kundeløfte

Til stede. Hver dag. 
Når det gjelder som 
mest.
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DNBs strategiske plattform består av visjonen, verdiene og et felles 
kundeløfte. Plattformen viser hva som skal kjenne tegne konsernet og 
gir felles retning i form av:

 ■ Strategiske prioriteringer som gir best mulig risikojustert 
avkastning på allokert kapital
 ■ Tette kunderelasjoner og økt kundelønnsomhet gjennom dreining 
fra «min» til «vår» kunde

 ■ Økt fleksibilitet og bedre tilpasningsevne

DNB prioriterer langsiktig verdiskaping for aksjonærene og har som mål 
å oppnå en egen kapitalavkastning, vekst og markeds verdiutvikling som 
er konkurransedyktig i forhold til nordiske konkurrenter. 

STRATEGI

KAPITAL

DNB skal

 ■ Innfri kapitalkravet på 
rundt 16,0 prosent ved 
utgangen av 2017

 ■ Levere en egenkapital-
avkastning på over 12 
prosent mot 2019

 ■ Forbli blant de mest 
kostnads effektive 
ban kene og oppnå en 
kostnadsgrad under 
40 prosent

 ■ Sikre effektiv bruk av 
knappe ressurser

VESENTLIGHETSANALYSE OG INTEGRERT 
RAPPORTERING

DNB etablerte en integrert rapport for første 
gang for rapporteringsåret 2015. I 2016 tok DNB 
et steg videre ved at en helhetlig vesentlighets-
analyse ble utarbeidet. Vesentlighetsanalysen 
inkluderer mer enn de tradisjonelle samfunns-
ansvarstemaene og gir en prioritering av de lang-
siktige utfordringene konsernet står overfor. Den 
skal gi et helhetlig bilde av hvilke temaer som 
har størst betydning for DNBs fremtidige verdi-
skaping, og vil også være et innspill til arbeidet 
med strategien fremover.

De viktigste utfordringene grupperes i tre 
hovedutfordringer knyttet til kunder, medarbeid-
ere og samfunnet. Det å sikre lønnsomhet og 
robusthet er bevisst ikke med i vesentlighets-
analysen fordi målene på disse områdene er godt 
etablert i konsernet.

Det rapporteres ut fra de prioriterte temaene i 
vesentlighetsanalysen i årsrapporten for 2016 slik 
de er gjengitt under.

Vesentlighetsanalysen behandles mer detaljert 
på side 57.

Mestre kunsten å møte 
kunden

 ■ Sikre gode kunde-
opplevelser

 ■ Sikre innovasjonstakt 
og evne til 
å levere på nye 
kundebehov

 ■ Levere etiske produkter 
og tjenester

Ha den riktige 
kompetansen

 ■ Sørge for engasjerte 
medarbeidere

 ■ Fremme 
tilpasningsevne og 
endringskapasitet

 ■ Tiltrekke og utvikle 
talenter

Bidra til sunn økonomi

 ■ Fremme nyskaping 
og omstilling i norsk 
økonomi

 ■ Fremme økonomisk 
kompetanse

 ■ Integrere og fremme 
bærekrafthensyn 
i virksomheten

 ■ Se risiko og muligheter 
i et langsiktig perspektiv

 ■ Sikre åpenhet og 
transparens

KUNDE

DNB skal

 ■ Styrke omdømmet og bedre 
kundeopplevelsen

 ■ Dekke et bredere spekter av 
kundens behov

 ■ Øke selvbetjeningen

 ■ Møte kunden med ett felles 
uttrykk

KULTUR

DNB skal

 ■ Bli best blant de nordiske 
bankene på leder kommunikasjon 
og medarbeiderengasjement

 ■ Sikre tilpasningsevne og 
endringskapasitet

 ■ Dyrke en forbedringskultur
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Til stede

Norges ledende finans foretak 
med 2,1 millioner personkunder 

og 183 000 bedrifts kunder.

2,1
millioner person kunder 

og 30 000 bedrifter bruker 
Vipps. Vipps Faktura ble 

lansert i 2016.

Norges nest største 
eiendoms megler med 

en markeds andel på 
19 prosent. Markeds

leder i Oslo.

I 2016 tok 1391 lærere i bruk 
Lærepenger, og det ble gjen

nomført 326 kurs i forbind else 
med nett bank  opplæring.

DNB Asset Management 
er Norges største fonds

forvaltnings selskap 
med nær 480 000 fonds
kunder i Norge og 103 
institusjonelle kunder 

i Norge og Sverige. 
Forvalter 531 milliarder 

kroner.

Norges største 
mobilbank med 200 
millioner besøk årlig

Unikt distribusjons nett i hele Norge 
gjennom bank  kontorer, post  kontorer 

og butikker. Tilgjengelig på telefon, 
chat og Facebook hele døgnet, alle 

dager, hele året. Lånesøknader 
behandles fra kl. 08–22 hver dag.

Største tilrette legger av 
sertifikater og obligasjons

lån i Norge i 2016.

Best på aksjemegling og analyse i Norge i 2016.

215 667
skadeforsikringskunder

Leverer livsforsikrings og pensjons produkter til i 
overkant av 1,2 millioner kunder og har kollektive og 

individuelle avtaler med om lag 25 000 bedrifter.

Rangert som nr. 1 av 
obligasjons utstedere i Norge 

i 2016.
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En av verdens ledende banker 
innen shipping og sjømat.

En betydelig inter nasjonal aktør innenfor finans iering av energi
sektoren og helse industrien. 40 prosent av finansieringen av 

vann, vind og sol energi er internasjonal.

Markedsleder innen Cash 
Management i Norge, en ledende 
Trade Financebank og en viktig 

global samarbeidspartner for 
internasjonale kunder.

2 763
gründere fikk hjelp til 
å starte opp sin egen 

bedrift i 2016.

Markedsandeler i Norge
Personmarkedet per 31. desember 2016

25 %
Utlån fra finans-
institusjoner

22 %
Utlån fra finans-
institusjoner

33 %
Plassering i fond

25 %
Plassering i fond

28 %
Boliglån

46 %
Forsikringsfond¹⁾

20 %
Forsikringsfond¹⁾ ²⁾

30 %
Innskudd

38 %
Innskudd

1)  Per 30. september 2016. 2)  Inkluderer offentlig marked.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Finansnæringens Fellesorganisasjon

Bedriftsmarkedet per 31. desember 2016

22 %
Andel inntekter i DNBs 
internasjonale enheter.

18 %
Andel utlån i DNBs 
internasjonale enheter.
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DNB i samfunnet
DNB har vi en visjon om å skape verdier for kunder, eiere, ansatte 
og samfunnet, og som Norges største bank spiller DNB en 
viktig rolle i manges liv. Endringer i kundeadferd, reguleringer 
og teknologi påvirker DNB og samfunnet.

Det å mestre kunsten å møte kunden og fortsette å skape gode 
kundeopplevelser slik at ideer kan settes ut i livet, og resultater og 
arbeidsplasser skapes, er blant konsernets viktigste oppgaver.

Medarbeiderne er konsernets viktigste ressurs, og med den 
endringstakten samfunnet står i, er det å fremme tilpasningsevne 
og endringskapasitet helt sentralt for å ha den riktige kompetansen 
for fremtiden. 

Som ansvarlig samfunnsaktør ønsker DNB å bidra til en sunn 
økonomi ved å fremme nyskaping og omstilling, øke økonomisk 
kompetanse, hensynta bærekraft og sikre åpenhet til det beste for 
konsernet og samfunnet.

De færreste vil kunne finansiere drømmen 
om egen bolig uten banken som støttespiller. 
DNBs Boligreisen hjelper boligkjøpere ved 
kjøp og salg, og DNB Eiendom er Norges nest 
største eiendomsmegler. Les mer på side 31.

Uten skade og livsforsikring 
vil det være vanskelig å takle de 
økonomiske konsekvensene av 
ulykker og å sikre sine nærmeste 
økonomisk. DNB har produkter 
tilpasset alle behov og livsfaser.

Vipps er tatt i bruk av 2,1 millioner 
nordmenn, og i løpet av 2016 ble det utviklet 
og lansert ny funksjonalitet som Vipps 
Faktura, og i betalingsløsninger med blant 
annet Ruter, NSB, Elkjøp og Oslo Taxi. 

I

Den digitale utviklingen og teknologisk 
innovasjon stiller økende krav til sikker 
informasjonsbehandling og personvern. 
Les mer på side 64.

Finansnæringen er under lagt sterk 
myndighets kontroll og en rekke 
krav. DNB har i løpet av de siste 
årene til passet seg en rekke 
nye reguleringer og krav som 
går langt i å forandre bankenes 
forretnings modeller. Les mer om 
nye rammebetingelser på side 109.

DNB ønsker å 
bidra til at helse
industrien får en 
sentral posisjon i 
Norge i fremtiden 
og at flere selskaper 
blir kommersielle. 
Les mer om DNBs 
satsing på side 116.
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DNB henter kapital 
hovedsakelig fra tre kilder

1) Aksjonærene

2) Norske og utenlandske institusjonelle 
investorer gjennom langsiktig 
finansiering og verdipapirer

3) Bedrifter og privat kunder gjennom 
innskudd, som er en vesentlig del av 
kundevirksomheten

DNB Markets er Norges 
ledende verdipapirfore-
tak og tilbyr blant annet 
handel i og tilrettelegging 
av finansielle instrumenter. 
Les mer om Markets på 
side 44.

DNB skal ta en posisjon 
som Nordens ledende 
bank innen forny bar 
energi og er rangert blant 
de 100 mest bære kraftige 
selskapene i verden. Les 
mer om DNBs forny bar-
satsing på side 80. 

DNB er blant verdens 
ledende banker innenfor 
sine inter nasjonale 
satsings områder, spesielt 
energi, shipping, fiskeri 
og sjømat. Konsernet 
har en global tilstede-
værelse gjennom en 
rekke inter nasjonale 
kontorer og tilbyr hele 
bredden av bedrifts- og 
investeringstjenester.

Bruksanvisningen for Internett ble lansert i 2016 
og er DNBs nyeste initiativ innen digital opplæring, 
særlig rettet mot den eldre del av befolkningen. 
Fra før har Lære penger, et gratis under visnings-
opplegg om privatøkonomi, blitt tatt i bruk av mer 
enn 900 skoler for skoleåret 2016/2017. Les mer om 
DNBs opplæringstilbud på side 50.

DNB støtter idrett, kultur, 
ideelle organisasjoner og 
andre samfunnsnyttige 
formål med betydelige 
beløp hvert år. 

DNB har de siste årene gjennom Oppstarts losen økt sin 
satsing på oppstartsbedrifter og gründere. I 2016 ble denne 
satsingen ytterlige styrket ved lanseringen av DNB NXT – en 
møteplass mellom gründere og investorer. Les mer om 
NXT på side 16.

DNB er blant de største selskapene på 
Oslo Børs. Gjennom aksjens omsetning 
på børsen skaffes kapital fra investorer, 
og tilbakebetaling skjer gjennom 
avkastning og utbytte.
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■ Det ble inngått 
en rekke nye 
av taler om bruk 
av betalingsappen 

Vipps. DNB, Nets og Verifone 
signerte en avtale som gjør det 
mulig for kunder å handle med 
Vipps i butikker. DNB inngikk 
også avtaler med Oslo Taxi om 
bruk av Vipps i appen Taxifix, 
med elektronikk-kjeden Elkjøp 
om bruk av Vipps i deres nett-
butikk og med NSB om å 
integr ere Vipps i NSB-appen.

■ Som følge av utviklingen 
i rentemarkedet og konkur-
ranse situasjonen besluttet 
DNB i februar å kutte renten 
på bolig lån med inntil 0,15 
prosentpoeng.

■ DNB Markets ble kåret til 
best i Norge innen obligasjons-
megling i Prosperas kunde-
undersøkelse. I tillegg fikk 
DNB høyest poengsum innen 
kategorien Kommunikasjon 
og Investor relations.

■ Nytt solvensregelverk 
for europeiske forsikrings-
selskaper, Solvens II, trådte 
i kraft 1. januar. 

■ Nordea og DNB 
o�entliggjorde 
en avtale om å slå 
sammen virksom-

hetene i Estland, Latvia og 
Litauen for å skape en ledende 
bank i Baltikum med sterke 
nordiske røtter. Transaksjonen 
er avhengig av myndighetenes 
godkjennelse og andre beting-
elser og er ventet å bli sluttført 
i andre kvartal 2017.

■ DNB innvilget en egen 
lønnspott på 17 millioner 
kroner for å utjevne lønns-
forskjeller mellom kvinner og 
menn i de tilfellene der kun 
kjønn forklarer lønnsgapet. 

■ DNB lanserte konseptet 
«Bruksanvisningen for inter-
nett» som et ledd i å få flere, 
spesielt eldre, til å bli trygge 
på bruk av digitale bank-
tjenester og ha glede av å 
bruke internett.

■ Vipps for bedrifter ble lansert 
og gjorde det dermed mulig for 
kunder å foreta betalinger til 
bedrifter. Kolonial.no, NSB og 
Ruter var blant dem som tok 
i bruk appen. I tillegg inngikk 
DNB og Telenor en avtale om 
utvikling og bruk av Vipps.

■ DNB kunngjorde at banken 
slutter seg til FNs bærekrafts-
mål mot 2030 og at samfunns-
ansvar og bærekraft skal være 
en del av bankens daglige virk-
somhet. 

■ I kjølvannet av Panama 
Papers-saken ble advokat-
selskapet Hjort engasjert for 
å foreta en ekstern vurder ing 
av DNBs befatning med denne 
saken. Rapporten forelå 
i midten av september og 
konkluderte med at DNB ikke 

Viktige hendelser

Q1 Q3

■ I takt med 
endringer i både 
markedet og regel-
verk og i sam svar 

med konsernets satsing på 
digitalis ering, kostnads-
bespar elser og opp bygging 
av kjerne kapital ble 59 bank-
kontorer ned lagt i løpet av 
første halvår 2016.

■ Som ledd i DNBs strateg iske 
satsing på forsikring ble 
kampanjen «Forsikring fra A til 
Å» lansert. DNBs Reise Best ble 
for tredje året på rad kåret til 
landets beste reiseforsikring.

■ DNB fortsatte å gjøre det 
bra i en rekke undersøkelser. 
I Prosperas årlige kunde tilfreds-
hets undersøkelse toppet DNB 
Markets nesten samtlige 
kategorier. I en undersøkelse 
gjort av Universum ble DNB 
kåret til Norges mest attraktive 
arbeids giver blant økonomi -
studenter. I tillegg toppet 
DNBs trainee program Karriere-
barometeret. DNB hadde 
de mest fornøyde pensjons-
kundene blant norske bedrifter 
og var den beste norske banken 
i forbruker undersøkelsen 
Sustainable Brand Index.

Q2
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■ Vipps Faktura 
ble lansert i star-
ten av november. 

■ NXT-konferansen ble 
avholdt ved DNBs hoved-
kontor i Oslo. Konferansen var 
knyttet til Oslo Innovation 
Week, en digital og fysisk 
møteplass for entreprenører 
og investorer hvor man ønsket 
å legge til rette for å knytte 
kontakter og dele nettverk, 
kunnskap og inspirasjon. DNB 
og StartupLab lanserte DNB 
NXT Acceler ator, et program 
som skal hjelpe lovende 
opp starts  selskaper innen 
teknologi med å vokse raskt 
og bidra til å etablere partner-
skap og skape kommersielle 
muligheter for både selskap-
ene og DNB.

■ DNB Markets kom best ut 
i alle kategorier innen aksje-
megling og analyse i Norge 
i en undersøkelse foretatt av 
Prospera.

■ DNB klatret på listene 
over Norges mest attraktive 
arbeidsplasser, også blant 
arbeidstagere som har jobbet 
noen år. DNB rykket opp 
til første- og femteplass 
i henholdsvis business- og 
IT-segmentet i Universum-
undersøkelsen.

■ DNB besluttet å øke 
rentene på boliglån 
med inntil 0,2 prosent- 
 poeng på bakgrunn 
av konkurranse- 
situasjonen og stigende 
markedsrenter.

■ Som første norske finans-
institusjon fikk DNB karakteren 
A- for sitt klimaarbeid av 
Carbon Disclosure Project, CDP. 

■ DNB fikk Yrkesorganisasjon-
enes Sentralforbunds like-
stillingspris for 2016 på grunn 
av sitt arbeid for utjevning 
av lønnsforskjeller mellom 
kjønnene. 

■ Det ble kjent at DNB er en 
av mange banker som er med 
på å finansiere utbyggingen 
av en ny og omstridt olje rør-
ledning i Nord-Dakota, USA. 
DNB vil sikre at banken kan 
stå inne for sin del av prosjekt-
finansieringen og vil eventuelt 
revurdere sitt låne engasjement 
i rørledningen. I løpet av �erde 
kvartal solgte bankens fond 
sine eier andeler i selskapene 
som bygger rør ledningen.

■ Finans departe mentet 
fastsatte en ny bolig låns-
forskrift. Samtidig ble det 
klart at Stortinget støttet 
regjeringens forslag til finans-
skatt. 

■ Finansdepartementet hevet 
kravet om motsyklisk bu�er 
fra 1,5 til 2 prosent med virk-
ning fra utgangen av 2017. 

Q4

hadde begått noen lovbrudd. 
På den annen side var det 
begått to brudd på DNBs 
interne retningslinjer, og tiltak 
er blitt iverksatt.

■ I midten av august fremla 
Arbeidstilsynet en rapport 
som viste at det hadde vært 
enkelte brudd på arbeidstids-
regler hos DNBs under-
leverandør av IT tjenester, 
indiske Tata Consultancy 
Services, TCS. TCS har iverk-
satt tiltak for å følge opp 
arbeids tiden bedre.

■ I en stresstest i regi av Den 
europeiske bankmyndigheten, 
ESA, ble DNB beskrevet som 
den mest motstandsdyktige 
mot økonomiske kriser blant 
bankene som deltok i testen.

15

1
DNB i korte trekk
Viktige hendelser



Den neste 
møteplassen

Hvordan kan man sikre at ideer med potensial kobles 
opp mot livgivende kapital? Svaret er NXT. →

■ DNBs gründer satsing, som 
omfatter oppstartsloser, 
Oppstarts boka og et utstrakt 
samarbeid med en rekke 
gründer  miljøer i hele Norge, 
ble utvidet i 2016 med konsep-
tet NXT.

■ Grunntanken bak NXT er å 
hjelpe bedrifter med å ta det 
neste steget.

■ Gjennom høsten 2016 ble 
det arrangert lokale møte-

plasser i henholdsvis Stavanger, 
Ålesund, Trondheim, 
Kristiansand og Bergen. 

■ I oktober, under Oslo Inno-
vation Week, ble det holdt et 
nasjonalt NXT-arrangement i 
DNBs lokaler i Bjørvika. Over 
1 100 personer deltok: gründere, 
investorer, DNB-ansatte, 
politikere, representanter for 
mediene og andre interes-
serte, og finalen i «100 pitches» 
ble avholdt.

■ DNB NXT Accelerator er neste 
steg i DNBs gründer satsing, der 
utvalgte teknologi  selskaper 
får økonomisk og faglig hjelp 
gjennom et tremåneders 
program til å realisere ideen sin.

FA K TA

DNB NXT – IDÉ MØTER KAPITAL
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DNB satser videre på gründerne. 
Konserndirektør for Bedriftsmarked, 
Benedicte S. Fasmer (i midten), er her 
flankert av noen av dem (f.v.): Vinoth 
Vinaya (Hold), Mireen Fikse (Urban 
Cultivator), Kristo�er Lande (Gobitech) 
og Kimberly Larsen (Time to RIOT).
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enk deg at du sitter på verdens 
beste idé. Den som skal gjøre 
hverdagen litt enklere. Litt 
smart ere. Litt bedre. Men så 
mangler du pengene som skal 

gjøre ideen til virkelighet. Eller du går 
tom for kapital, og verdens beste idé legges 
i en skuff.

Slike skuffer finnes det tusenvis av. Bare 
i 2016 ble det registrert 4 544 konkurser i 
Norge. I et år der det samtidig ble etablert 
61 103 nye selskaper her til lands, ifølge 
Statistisk sentralbyrå. 

Og mange ideer overlever, selv om det 
tar lang tid å utvikle dem. Det som gjerne 
redder dem – i tillegg til ukuelig pågangs
mot fra opphavsmann eller kvinne – er å 
ha noen støttespillere som ikke bare tror 
på ideen, men som også kan legge forhold 
ene til rette for at ideen får finansiell dra
hjelp. Penger på bordet, rett og slett.
– DNB sitter på Norges største nettverk 

av gründere og oppstartsselskaper – og 
investorer. Da er det naturlig for oss å 
etablere møteplasser der de gode ideene 
møter kapitalen, sier Benedicte Schilbred 
Fasmer, konserndirektør for Bedrifts
marked i DNB.

PITCH OG CASH. 19. oktober 2016 ble det 
skrevet historie i Bjørvika. Mer enn 550 
gründere, over 200 investorer, nærmere 
140 DNBmedarbeidere og drøyt 200 andre 
interesserte deltok på DNBs aller første 
NXT, det nyeste steget i bankens gründer
satsing: idé møter kapital.

En av deltagerne fikk ekstra mye opp
merksomhet den kvelden i Bjørvika (og for 
så vidt i tiden etter også). I blitzlyset fra 
fotografene, med en gavesjekk på 300 000 
kroner, gliste Yngvar Pettersen stort. Han 
hadde akkurat vunnet finalen i «100 pit
ches», en konkurranse der gründere og 
gode ideer viser seg fram overfor mulige 
investorer.

Pettersen er administrerende direktør 
i Home Control, et selskap tuftet på en 
strømsparende stikkontakt, utviklet av 
gründer og elektroingeniør Per Hopsø. 
Selskapet ble etablert i 2003, men det er 
først de siste årene ting har skutt fart.
– Det å utvikle elektrokomponenter og få 

dem godkjent i Norge tar fryktelig lang tid, 
forteller Yngvar Pettersen. Han kom inn i 
Home Control i 2013, da bedriften valgte 
å satse på en plattform for smarthus
teknologi i stedet for enkeltprodukter 
innen energisparing.

T «Det er 
naturlig for 
oss å etablere 
møte plasser 
der de gode 
ideene møter 
kapitalen.»
BENEDICTE SCHILBRED FASMER, 
KONSERNDIREKTØR 
BEDRIFTSMARKED

SMART GJØR DET SELV. – Vi vil gjøre 
hverdagen enklere for folk. Vi har u tviklet 
et gjørdetselvkonsept der kunden 
kan fjern styre strømforbruket i huset. 
Vi ut vikler også smarte alarmer med 
sensorer og røyk varslere. Konseptet er 
ute i markedet og begynner å skyte fart, 
forteller Pettersen.
– Vi er fortsatt en oppstartsbedrift, selv om 

vi har brukt ti år på å utvikle en smart stikk 
kontakt, og så nærmere tre år på konseptet. 
Ting tar lengre tid enn man tror. Særlig 
når man ikke har adgang til det offentlige 
anbuds markedet – slik tilfellet er for opp
startsbedrifter uten omsetning og sikker
het. Der skulle jeg ønske at det offentlige 
kunne vært mer offensivt og tatt lang
siktig risiko. Risikokulturen i Norge er 
liten, mener Pettersen.

TÅLMODIG KAPITAL. En som gjerne tar 
langsiktig risiko, er JanErik Hæreid, daglig 
leder i Alliance Venture, et såkornfond. Han 
forvalter det han kaller tålmodig kapital.
– Vi investerer i private teknologiselska

per som er i en veldig tidlig fase, så tidlig 
at de ikke har noen økonom isk historikk 
å vise til. Da er utfordringen å vurdere de 

➊

18

Resultater som teller



tre pene: people, product og potential. Vi 
må tro på folkene, på ideen og på poten
siell avkastning. Én vellykket investering 
må betale for flere som feiler. I starten 
fungerer vi mest som råd  givere, støtte
spillere og gråte puter. Og tids horisonten 
på investeringene våre er svært lang siktig, 
sier Hæreid.
– Vi vurderer mange selskaper, men nål

øyet er trangt. Vi investerer typisk i ett av 
100 selskaper vi ser på, forteller Hæreid. 

Han var med på NXTarrangementet i 
oktober, og omtaler det som et fantastisk 
arrangement.
– Det er veldig bra med en slik møteplass 

for investorer og gründere. Jeg tror vi fikk 
registrert 10 til 15 selskaper vi ikke hadde 
i databasen vår fra før. Men om de er verdt 
å satse på, gjenstår å se!

NESTE STEG FOR NXT. Pettersen i Home 
Control bruker også begrepet «fantastisk» 
om DNBs NXTarrangement: – DNB har 
plassert seg på kartet når det gjelder 
innovasjon, og hele arrangementet hadde 
en god blanding av foredrag og mingling. 
Flere investorer har lagt merke til oss 
gjennom NXT, og nå er mitt håp at vi får se 
mer konkret handling i teknologibransjen 
og at invest orene faktisk satser på oss, 
sier Pettersen.

Benedicte S. Fasmer i DNB setter pris på 
at NXTarrangementet ble godt mottatt 
av både investorer og gründere: – Vekst
selskaper har gitt uttrykk for at de vil ha 
møteplasser mellom kapital og gründere, 
mens investorer ønsker hjelp til å finne de 
beste ideene, gjerne i en uformell setting. 
Vi oppnådde mer enn vi kunne drømme 
om da så mange deltok på NXT i oktober, 
sier Fasmer.

Mot slutten av 2016 tok DNB enda et 
nytt steg i gründersatsingen sin, med 
DNB NXT Accelerator. I samarbeid med 
Startup Lab lyste de ut et program for 
ledende teknologi selskaper innen alt 
fra stemme gjen kjenning til sikker het 
og fin tech. Gjennom tre måneder våren 
2017 vil fem bedrifter få til gang til opptil 
1,3 millioner kroner og daglig opp følging 
av norske entreprenører, mentorer som 
selv er gründere, og DNBs nærings livs 
og ITeksperter. 
– Gründersatsingen vår handler ikke bare 

om å være en god bank for gründerne. På 
grunn av vår posisjon i bedriftsmarkedet 
er dette også en helt naturlig måte for oss 
å bidra til samfunnets omstilling på, av
slutter Fasmer. 

↑

ABIRI WARD
Burrito Project

Produkt/idé: Burrito Project er Oslos første 
meksikansk-amerikanske burritosted, der målet er 
å servere rask mat av høy kvalitet med unike smaker 
og stor valgfrihet. Burrito Project var én av flere 
mat leverandører under NXT i Bjørvika i oktober. 

Hvilke forventninger hadde du til NXTarrange
mentet, og ble de innfridd? – Jeg forventet å møte 
folk fra hele landet. Gjerne potensielle investorer, 
men også andre gründere og bedriftsledere. Det å 
høre andres historier gir inspirasjon, og jeg fikk masse 
inspirasjon den dagen. I tillegg var det fantastisk 
å få delta aktivt på arrangementet med maten vår, 
og responsen var helt utrolig.

Fem gründere på DNB NXT

«Det å høre andres 
historier gir inspira-
sjon, og jeg fikk masse 
inspi rasjon den dagen.»

➋

1. Vant: Yngvar 
Pettersen var 
administrerende 
direktør i Home 
Control, et selskap 
som satser på 
smart hus teknologi. 
I oktober mottok 
han en gave sjekk på 
300 000 kroner etter 
å ha vunnet finalen 
i «100 pitches».

2.De tre pene: 
JanErik Hæreid, 
daglig leder i Alliance 
Venture, ser alltid 
etter de tre pene 
når han vurderer nye 
investeringer: people, 
product, potential. 

→
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←

KIMBERLY LARSEN
Time to RIOT

Produkt/idé: Time to RIOT er en 
nett basert markedsplass og digital 
plattform for kreative visuelle 
tjenester. Her kan frilansere innen 
film, reklame, design osv. vise seg 
frem, og potensielle oppdrags givere 
kan finne den de leter etter til sitt 
prosjekt. 

Hvilke forventninger hadde du 
til NXT arrange mentet, og ble de 
innfridd? – I forkant av arrange-
mentet konsentrerte jeg meg mest 
om min egen rolle under finalen 
av «100 pitches». Men hele NXT 
var en utrolig god opplevelse. Vi er 
for tiden i gang med en emisjon i 
selskapet, og det var flott å få vist 
selskapet og progresjonen vår til 
så mange potensielle investorer og 
samarbeidspartnere. Vi er i dialog 
med flere av dem nå.

→

KRISTOFFER LANDE
Gobitech

Produkt/idé: Gobi startet som en Snap chat-bot, 
utviklet av og for NTNU-studenter. I dag er Gobi en 
måte for grupper, store og små, å kommunisere med 
«snapper» og dele hverdags øyeblikk. På den måten 
kan man enkelt holde kontakten med mennesker man 
ikke ser så ofte.

Hvilke forventninger hadde du til NXTarrange
mentet, og ble de innfridd? – Jeg håpet å få verdifull 
innsikt og kunnskap fra personer som har vært i 
gamet lenger enn meg, og samtidig knytte nett verk 
med interessante mennesker med lik mentalitet. 
Dette var DNB NXT perfekt for, og jeg har hatt mange 
spennende møter med kontakter jeg ble kjent med på 
arrangementet.

«Jeg har hatt mange spennende 
møter med kontakter jeg ble kjent 
med på arrangementet.»

«Det var flott å få vist selskapet 
og progresjonen vår til så 
mange potensielle investorer 
og samarbeidspartnere.»
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→

VINOTH VINAYA OG MATHS MATHISEN
Hold

Produkt/idé: Hold er en mobil-app som belønner 
studenter som lar mobilen ligge til fordel for skole-
arbeid. Jo lengre tid uten mobilbruk, desto flere poeng. 
Poengene kan byttes inn i ulike varer og tjenester fra 
appens samarbeidspartnere.

Hvilke forventninger hadde dere til NXT arrange
mentet, og ble de innfridd? – DNB NXT overgikk 
forventningene våre med god margin. Opplegget 
før, under og etter arrangementet var utført med 
internasjonal standard – imponerende å få til i lille 
Norge, og bra for å dyrke venture kapitalkultur! Vi 
møtte relevante investorer og er i dialog med flere. 
Arrangementet har gitt oss en solid grobunn når vi 
snart skal hente inn kapital for videre ekspansjon 
i Europa.

←

MIREEN FIKSE
Urban Cultivator

Produkt/idé: Konseptet er en innendørs kjøkkenhage 
til hjem, restauranter og storkjøkken. I en spesiallaget 
kultivator dyrker man urter og grønnsaker under opti-
male lys-, varme- og vanningsforhold.

Hvilke forventninger hadde du til NXT arrange
mentet, og ble de inn fridd? – Vi holder til i Trondheim, 
der DNB gjør mye bra for det nett verket vi gründere 
har. Da jeg ble invitert til Oslo og NXT, hadde jeg 
forventninger om å møte likesinnede og få nye 
impulser fra masse bra folk. Det skjer mye der ideer 
møter kapital, og i Oslo var det et svært høyt nivå på 
deltagerne. Forventningene mine ble helt klart innfridd.

«DNB NXT overgikk forvent ningene 
våre med god margin.»

«Det skjer mye der ideer møter kapital, og i 
Oslo var det et svært høyt nivå på deltagerne.»
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«Målet er å gi 
kunden en så god 
opplevelse at han 
eller hun ønsker 

å bli i DNB.»
JETTE GRANLI

Brand ambassador

Brand ambassadors er et internt 
initiativ der ansatte i DNB hvert 
år velger 100 kollegaer som 
merke vare byggere. Et nettverk 
av Brand ambassadors skal bidra 
til å bygge en kultur preget av 
engasjement, endringskraft og 
kunde orientering. 

Kundevert Jette Granli er en av 
dem.

Hva mener du er viktig for at 
DNB skal skape langsiktig verdi, 
og hvordan kan du bidra?

– I min rolle som kundevert er det 
viktig at jeg ser kunden tidlig, gjør 
en rask behovsavklaring og skaper 
en god opplevelse. Det er dessuten 
viktig at vi ansatte kjenner til 
og tar i bruk de nye digitale 
løsningene våre, slik at vi kan gi 
god støtte til kundene også på 
dette området. Jeg er også opptatt 
av å være tro mot DNB-måten å 
jobbe på, at vi spiller hverandre 
gode gjennom å gi hverandre 
konstruktive tilbakemeldinger.
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Organisering
DNBs organisering og operasjonelle struktur skal sikre at konsernet 
raskt og effektivt tilpasser seg endringer i kundeadferd og utvikler 
produkter og tjenester som møter kundenes behov.

ORGANISASJONSKART OG OPERASJONELL STRUKTUR

Kundeområdene er ansvarlige for kunde relasjoner og 
kunde betjening, mens produktområdene står for produkt -
utviklingen. Konsernets stabs- og støtte områder er 
ansvarlige for operasjonelle oppgaver og konsern tjenester 
og sørger for infrastruktur og kostnads  effektive tjenester 
for virksomheten.

Konsernet gjennomførte enkelte organisasjonsendringer 
høsten 2016 med bakgrunn i endret kunde adferd og at 
markedet og konkurransen ser annerledes ut i dag enn 
for bare noen år siden. Det nye forretningsområdet Vipps 
og Betaling har ambisjoner om å gjøre DNB til vinner i 
markedet for mobil betaling og utvikle en konkurranse-
kraftig betalings strategi for hele konsernet. Den nye 
organisasjonen styrker styringsmodellen, som rendyrker 
kunde segmentene, synliggjør satsingen på enkle digi-
tale betalingsløsninger og skaper enklere grensesnitt.

IT og Operations

Liv  
Fiksdahl

Vipps og 
Betaling

Rune 
Garborg

Wealth  
Management

Tom  
Rathke¹⁾

Markets

Ottar 
 Ertzeid

Storkunder og  
internasjonal

Harald Serck
Hanssen

Bedriftsmarked  

Benedicte 
Schilbred Fasmer

Personmarked  

Trond  
Bentestuen

DNBkonsernet 
Rune Bjerke

HR 
Solveig Hellebust

Konsernprosjekter 
Kari Olrud Moen

Kommunikasjon 
Thomas Midteide

Risikostyring konsern  
Terje Turnes

Konsernfinans 
Kjerstin Braathen

 Kundeområder
 Produktområder 
 Stabs- og støtteområder

 Forretningsområder

1) Bengt Olav Lund, fungerende leder av Wealth Management fra mai 2016.
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Øvrig 
virksomhet/ 

elimineringer

Tradisjonelle 
pensjons
produkter

Egenhandel
Store bedrifter og 

internasjonale 
kunder

Små og mellom
store bedrifterPersonkunder

DNB

DNB ForsikringDNB Livsforsikring ASDNB Asset Management 
Holding ASDNB Bank ASA

DNB Næringsmegling AS DNB Markets Inc.DNB Meglerservice ASDNB Eiendom AS

DNB Boligkreditt AS DNB Invest Denmark A/SDNB Luxembourg S.A.DNB Næringskreditt AS

DNB Sweden AB DNB Asia Ltd.DNB (UK) Ltd.DNB Capital LLC

AS DNB Pank (Estland)¹⁾ DNB Bank Polska S.A.AS DNB Bankas (Litauen)¹⁾AS DNB Banka (Latvia)¹⁾

DNB ASA

Vesentlige datterselskaper

RAPPORTERINGSSTRUKTUR

Finansiell styring i DNB er tilpasset de ulike segment-
ene. Resultatregnskapet og balansen for segmentene 
presenteres i henhold til interne finansielle rapporterings-
prinsipper, der konsernets inntekter, kostnader og kapi-
talbehov blir fordelt på segmentene basert på en rekke 
forutsetninger. Rapporterte tall for de ulike segmentene 
gjenspeiler dermed konsernets samlede salg av produkter 
og tjenester til de aktuelle segmentene. Oppfølging av 
totale kundeforhold og lønnsomhet i kundesegmentene 
er viktige dimensjoner ved strategiske prioriteringer og 
fordeling av konsernets ressurser.

Margininntekter på utlån og innskudd beregnes i 
forhold til interne mellomregningsrenter fastsatt basert 
på observerbare markedsrenter, som i de fleste tilfeller 
er tilnærmet lik 3-måneders NIBOR. I tillegg belastes 
segmentene med merkostnader knyttet til konsernets 
langsiktige finansiering. 

Tjenester fra stabs- og støtteområdene dimensjoneres 

og prises så langt som mulig basert på forbruk. Prisingen 
av slike interne transaksjoner reguleres av interne avtaler 
basert på markedsmessige vilkår. Felleskostnader knyttet 
til konsernets stabsområder og andre konsernkost nader 
som ikke kan fordeles basert på forbruk, blir belastet 
etter relevante fordelingsnøkler. Kostnader knyttet til 
konsernets egenkapitaltransaksjoner, inklusive strate-
giske investeringer, direkte aksjonærrettede kostnader 
og kostnader relatert til konsernets styrende organer, 
belastes ikke segmentene.

Konsernets samlede rene kjernekapital blir allokert 
til segmentene. Allokert kapital gjenspeiler konsernets 
langsiktige kapitaliseringsmål, og fordelingsnøkkelen er 
basert på en tilnærming til Basel III-regelverket. Avkast-
ning på allokert kapital måles som resultat etter skatt i 
forhold til gjennomsnittlig allokert kapital.

Segmentrapporteringen er presentert i note 2 til 
årsregnskapet.

JURIDISK STRUKTUR

1)  DNB og Nordea kunngjorde 25. august 2016 at de hadde inngått en avtale om å slå sammen virksomhetene i Estland, Latvia og Litauen. 
Transaksjonen er avhengig av myndighetenes godkjennelse og betingelser og er ventet å bli sluttført rundt andre kvartal 2017. 
Se note 40 i årsregnskapet for flere detaljer.
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Konsernledelsen
P E R 8 .  M A R S 2 0 1 7

Konsernledelsen er konsernsjefens kollegium for overordnet ledelse i DNB. 
Alle vesentlige beslutninger fattes i samråd med konsernledelsen.

➊ Terje Turnes 
Risikostyring konsern

➋ Harald Serck-Hanssen 
Storkunder og internasjonal

➌ Kari Olrud Moen 
Konsernprosjekter

➍ Ottar Ertzeid 
Markets

➎ Kjerstin Braathen 
Konsernfinans

➏ Rune Bjerke 
Konsernsjef

➊

➋

➌

➍

➏

➎
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➐ Thomas Midteide 
Kommunikasjon

➑ Solveig Hellebust 
HR

➒ Benedicte Schilbred 
Fasmer 
Bedriftsmarked

�� Trond Bentestuen 
Personmarked

�� Rune Garborg 
Vipps og Betaling

�� Liv Fiksdahl 
IT og Operations

Tom Rathke 
Wealth Management
Var ikke til stede da 
bildet ble tatt.

➐

➑

��

➒

��

��
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Konsernledelsen
P E R 8 .  M A R S 2 0 1 7

Harald Serck-Hanssen 
F Ø D T 1 9 6 5

Rolle i DNB: Konserndirektør 
Storkunder og internasjonal siden 
2013.

Annen DNB-erfaring: Tidligere 
divisjonsdirektør for og seksjons-
leder i Shipping, O�shore og 
Logistics (SOL). Kom til DNB i 1998.

Annen erfaring: Stolt-Nielsen 
Shipping og Od�ell Group.

Utdanning: Siviløkonom fra 
University of Stirling. Advanced 
management-program fra INSEAD 
Fontainebleau.

 

 

 

Antall aksjer¹⁾: 31 770

Ottar Ertzeid 
F Ø D T 1 9 6 5

Rolle i DNB: Konserndirektør 
Markets siden 2003.

Annen DNB-erfaring: Tidligere 
leder og nestleder for DnB 
Markets og hatt ulike stillinger 
innenfor valuta- og kapital-
markeds området. Har også vært 
økonomi- og finansdirektør i 
DnB Boligkreditt og finanssjef 
i Real kreditt. Kom til DNB i 1989.

Annen erfaring: Styreleder i 
Bankenes Sikringsfond, nestleder 
av styret i Verdipapirforetakenes 
Sikringsfond, styremedlem i Oslo 
Børs og Oslo Børs VPS Holding mv.

Utdanning: Siviløkonom fra 
Handelshøyskolen BI.

 

 

 

 

Antall aksjer¹⁾: 220 140

Tom Rathke 
F Ø D T 1 9 5 6

Rolle i DNB: Konserndirektør 
Wealth Management siden 2013.

Annen DNB-erfaring: Tidligere 
leder for Forsikring og kapital-
forvaltning, DNB Livsforsikring og 
fondsselskapet Avanse. Har også 
vært styreformann i DNB Asset 
Management og DNB Skade-
forsikring. Kom til DNB i 2002.

Annen erfaring: Lederstillinger 
i Vesta og If Skadeforsikring og 
erfaring fra SAS og Dyno.

Utdanning: Siviløkonom fra 
Handelshøyskolen BI. Har en 
Master of Business Administration 
fra University of Wisconsin og et 
advanced management-program 
fra Harvard University.

 

 

 

Antall aksjer¹⁾: 35 366

Rune Garborg
F Ø D T 1 9 6 9

Rolle i DNB: Konserndirektør 
Vipps og Betaling siden september 
2016.

Annen DNB-erfaring: Tidligere 
markeds direktør og kategori-
direktør i DNB. Har også vært 
markedsdirektør i DNB Eiendom. 
Har ledet DNBs satsing på den 
digitale betalingsløsningen Vipps. 
Kom til DNB i 1995.

Utdanning: Sivilmarkedsfører fra 
Norges Markedshøyskole.

 

 

 

Antall aksjer¹⁾: 10 931

Rune Bjerke
F Ø D T 1 9 6 0

Rolle i DNB: Konsernsjef siden 
2007.

Annen erfaring: Tidligere 
konsern sjef i Hafslund ASA og 
blant annet administrerende 
direktør i Scancem International. 
Har hatt en rekke styreverv i 
større selskaper. Har også vært 
finansbyråd i Oslo kommune 
og politisk rådgiver i Olje- og 
energidepartementet.

Utdanning: Sosialøkonomi ved 
Universitetet i Oslo. Master i 
Public Administration fra Harvard 
University.

 

 

 

 

Antall aksjer¹⁾: 52 964

Kjerstin Braathen
F Ø D T 1 9 7 0

Rolle i DNB: Konserndirektør 
Konsernfinans siden 1. mars 2017.

Annen DNB-erfaring: Tidligere 
konserndirektør for Bedrifts-
marked Norge og mange års 
erfaring fra Shipping, O�shore og 
Logistics (SOL) i Oslo. Kom til DNB 
i 1999.

Annen erfaring: Hydro Agri 
International.

Utdanning: Master in Manage-
ment ved Ecole Supérieure de 
Commerce de Nice-Sophia 
Antipolis.

 

 

 

 

Antall aksjer¹⁾: 22 931

Trond Bentestuen 
F Ø D T 1 9 7 0

Rolle i DNB: Konserndirektør 
Personmarked siden 2013.

Annen DNB-erfaring: Tidligere 
konserndirektør for Marked, 
kommunikasjon og eBusiness. 
Kom til DNB i 2008.

Annen erfaring: Expert og 
Telenor.

Utdanning: Bachelor of Arts 
in Journalism and Political Science 
fra Temple University, USA, og 
utdanning fra Forsvaret.

 

 

 

 

 

 

Antall aksjer¹⁾: 20 692

Benedicte Schilbred Fasmer 
F Ø D T 1 9 6 5

Rolle i DNB: Konserndirektør 
Bedriftsmarked siden september 
2016.

Annen DNB-erfaring: Tidligere 
leder for DNB i Bergen og divisjons-
direktør for Bedriftsmarked 
Vestlandet. Kom til DNB i 2015.

Annen erfaring: Lederstillinger 
i Sparebanken Vest, Rieber & Søn, 
Argentum Asset Management 
og Citibank. Styreleder for Oslo 
Børs VPS Holding og Oslo Børs 
ASA og har mange års erfaring fra 
styrearbeid i ulike bransjer.

Utdanning: Siviløkonom fra 
Norges Handelshøyskole.

 

 

 

Antall aksjer¹⁾: 2 000
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Solveig Hellebust 
F Ø D T 1 9 6 7

Rolle i DNB: Konserndirektør HR 
siden 2009.

Annen erfaring: Tidligere HR- 
og kommunikasjonsdirektør i 
Pronova BioPharma ASA. Har 
også mange års erfaring fra HR i 
Telenor og som førsteamanuensis 
i samfunnsøkonomi ved Handels-
høyskolen BI.

Utdanning: Ph.D. i Internasjonal 
økonomi fra Universitetet for 
miljø- og biovitenskap, M. Sc. i 
Landbruksøkonomi fra University 
of Illinois og siviløkonom fra 
Handelshøyskolen BI.

 

 

 

 

Antall aksjer¹⁾: 17 560

Liv Fiksdahl 
F Ø D T 1 9 6 5

Rolle i DNB: Konserndirektør IT 
og Operations siden 2013.

Annen DNB-erfaring: Konsern-
direktør for Operations siden 
2007. Har hatt ulike lederstillinger 
innenfor drift og administrasjon, 
vært divisjonsdirektør for Bank-
produksjon i Bedriftsmarked og 
betalings tjenester og hatt kunde-
rettede stillinger i Gjensidige NOR 
Sparebank. Kom til DNB i 1998.

Annen erfaring: Kunderettede 
stillinger i Handelsbanken og 
Fokus Bank.

Utdanning: Utdanning fra 
Trondheim Økonomiske Høgskole.

 

 

 

Antall aksjer¹⁾: 25 858

Terje Turnes 
F Ø D T 1 9 6 3

Rolle i DNB: Konserndirektør 
Risikostyring konsern siden 2015.

Annen DNB-erfaring: Tidligere 
leder for virksomhetene i Baltikum 
og London, samt leder for både 
industri- og energiseksjonen i 
storkundeområdet. Kom til DNB 
i 1989.

Annen erfaring: Business 
controller i Swedish Match og 
STORA.

Utdanning: Utdanning fra 
Trondheim Økonomiske Høgskole 
og Norges Markedshøyskole.

 

 

 

 

Antall aksjer¹⁾: 21 375

Thomas Midteide
F Ø D T 1 9 74

Rolle i DNB: Konserndirektør 
Kommunikasjon siden 2013.

Annen DNB-erfaring: Tidligere 
informasjonsdirektør. Kom til DNB 
i 2009.

Annen erfaring: Kommunika-
sjons direktør i SAS, informasjons-
sjef i VISA Norge og journalist 
i NRK.

Utdanning: Journalist ved 
Høgskolen i Oslo. Mellomfag i 
statsvitenskap og kriminologi ved 
Universitetet i Oslo.

 

 

 

Antall aksjer¹⁾: 7 928

Kari Olrud Moen
F Ø D T 1 9 6 9

Rolle i DNB: Konserndirektør 
Konsernprosjekter siden 
september 2016.

Annen DNB-erfaring: Tidligere 
konserndirektør for Produkt og 
for Corporate Centre. Kom til DNB 
i 2005.

Annen erfaring: Statssekretær 
i Finansdepartementet, konsulent 
i McKinsey & Co., rådgiver for 
Høyres Stortingsgruppe og 
konsulent i Finansavdelingen 
i Finans departementet.

Utdanning: Siviløkonom fra 
Norges Handelshøyskole og 
Master of Business Administration, 
MBA, fra University of California 
at Berkeley.

 

 

 

Antall aksjer¹⁾: 23 440

1)  Antall aksjer i DNB per 
31. desember 2016. 
Det er også tatt med 
aksjer tilhørende den 
nærmeste familie 
og selskaper der 
vedkommende har 
avgjørende innflytelse.
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Personkunder
DNB er markedsleder i det norske personmarkedet og har mer enn 2 millioner 
personkunder i Norge. Kundene tilbys et bredt tjenestespekter gjennom et moderne 
distribusjonsnett, som omfatter mobile løsninger, døgnåpen telefon- og nettbank, 
bankkontorer og eiendomsmegling.

ANSVARLIG OG LØNNSOM VEKST, 
FORENKLING OG DIGITALISERING

Personkundesegmentet leverte sterke finansielle 
resultater i 2016 i et marked preget av lave renter, 
hurtige endringer i kunde adferd og sterk konkur-
ranse om boliglån og digital betaling. Den gode 
resultat utviklingen skyldtes primært en tilfreds-
stillende inntekts utvikling i et krevende marked, 
bedrede innskudds marginer, god kostnads kontroll 
og kostnads reduksjoner som følge av færre bank-
kontorer og ansatte, lave ned skrivninger takket 
være høy kvalitet i låne porteføljen og høy aktivitet 
ut mot kundene. 

INNOVASJON
Boliglån er et av hovedproduktene i DNBs person-
kunde virksomhet, og i 2016 ble en ny løsning lansert 
der kunder kan øke sine eksisterende boliglån i en 
helautomatisk prosess. Lanseringen plasserer DNB 
helt i spissen for digital utvikling globalt på dette 
området. Digitalt boliglån gir kunden en bedre 
opp levelse samtidig som det gir mer eektive kreditt-
prosesser med høyere kvalitet. 

Refinansiering er starten på den digitale bolig-
lånsreisen. Målet for 2017 er en heldigital boliglåns-
prosess også for nye boliglån, og ved utgangen av 
2017 er ambisjonen at minst 40 prosent av alle bolig-
lån skal være heldigitale, fra søknad til utbetaling. 
DNBs mål er å befeste sin posisjon som global ener 
på digitalisering av sikrede lån i årene som kommer.

Vipps er DNBs største digitale suksess noensinne. 
Målet med Vipps er å løse alle betalingsbehov. Vipps 
har hatt en eventyrlig reise, fra lansering av en 
person-til-person betalingstjeneste i 2015 til over 
to millioner aktive brukere ved utgangen av 2016. 

DNB fortsetter arbeidet med kontinuerlig eek-
tivisering, forenkling og forbedring av distribusjon 
og selvbetjente kundeløsninger.

TIL STEDE
Kundekontakt i digitale kanaler øker. DNB hadde 
nesten 350 millioner digitale treffpunkter med 
kunder i 2016. Av de digitale treffpunktene var 
over 200 millioner via mobil, 65 millioner i form 
av sms-tjenester og over 83 millioner i DNBs nett-
bank. I tillegg ringte kundene det døgnåpne kunde-
senteret 4 millioner ganger og tok kontakt på chat 
over 1,3 millioner ganger.

Kundene endrer sin adferd og blir mer selvbetjente. 
Det betyr at rådgiverne kan bruke mindre tid på 
enkle banktjenester og mer tid på å møte kundenes 
individuelle behov. Behovet for fysiske bankkontorer 
er også mindre enn tidligere. DNB har tatt konse-
kvensen av dette og reduserte antall bankkontorer 
fra 116 til 57 i første halvår 2016. Samtidig ble antall 
ansatte med direkte kundekontakt redusert med i 
underkant av 400 årsverk gjennom 2016. 

I tillegg til sterkt vekst i digital kundekontakt har 
DNB også en unik fysisk tilstedeværelse gjennom 
bankkontorer, Bank i Butikk, postkontorer og Post 
i Butikk. 16 av bankkontorene har utvidet åpningstid. 

DNB skal fortsette å tilpasse hvordan banken er 
til stede for sine kunder i en verden som blir stadig 
mer digital og selvbetjent.

N ØK K E LTA L L

Personkunder

70
Kundetilfredshet 

(KTI)

899
milliarder kroner

Totale engasje-
menter (EAD)

2,1
millioner person-

kunder

855 000
Antall aktive 

mobilbank brukere¹⁾

2,1
millioner 

Vipps-brukere

1) En aktiv mobilbank-
bruker er definert som 

en unik kunde som 
logget seg inn i mobil-
banken via nettleser 

eller app minst én gang 
i løpet av 2016.
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47 %
47 prosent økning i årlig premie 

i personrisiko- og skade-
forsikring, fra 2,6 milliarder 
kroner i 2016 til 3,9 millarder 

ved utgangen av 2019

DNB Eiendom

DNB Eiendom er en del av personkundeområdet i DNB og 
tilbyr tjenester innen salg av bolig- og fritidseiendommer, 
salg av boligprosjekter og rådgivning i forbindelse med 
omsetning av fast eiendom. Selskapet er et av landets 
største eiendomsmeglerselskap og hadde en markeds-
andel på 19,1 prosent i 2016. 

Gjennom de siste årene har DNB Eiendom ska�et seg 
den viktige posisjonen som markedsleder i Oslo. Markeds-
andelen i Oslo økte fra 14,7 prosent i 2012 til 18,7 prosent 
i 2016. Dette er et godt utgangspunkt for videre vekst i 
Norges viktigste boligmarked. 

DNB Eiendom skal skape gode kundeopplevelser og 
være en kvalitetsmegler. Kundene skal være trygge på 
at selskapet utøver sin virksomhet i samsvar med gjeld-
ende lover og forskrifter overfor både kjøper og selger. 

DNB Eiendom har som ambisjon å være best på bolig-
bytte i Norge ved å tilby attraktive og relevante produkter 
der kunden befinner seg – både digitalt og fysisk. Eien-
domsmeglerbransjen utfordres av kjente og ukjente 
aktører, og nye forretningsmuligheter og modeller dukker 
stadig opp. DNB Eiendom skal e�ektivisere og digitali-
sere prosessen for kjøp og salg av eiendom, tydeliggjøre 
eiendomsmeglerens verdi og etablere nye inntekts kilder 
for selskapet. DNB har utpekt dedikerte medarbeidere 
som arbeider med «fremtidens eiendomsmegling» for å 
være best på boligbytte også i årene fremover.

2012 2013 2014 2015 2016

1 500

1 000

500

0

Driftsinntekter
Millioner kroner

1 4521 500
1 3781 3601 302

100 %
100 prosent av alle 

ordinære låne søknader 
skal starte digitalt innen 

utgangen av 2017

1
1 milliard kroner i 

kostnads reduksjoner 
innen utgangen av 2019

40 %
40 prosent av alle lån 

skal være heldigitale, fra 
lånesøknad til og med 

låne utbetaling, ved 
utgangen av 2017

100 %
100 prosent økning i 

salget av spare avtaler 
i fond fra 2015 til 

utgangen av 2018
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Finansiell utvikling
Personkunder

Resultat i millioner kroner 2016 2015 2014 

Netto renteinntekter 13 269 13 697 13 540 

Netto andre driftsinntekter 4 920 4 895 4 673 

Sum inntekter 18 189 18 593 18 213 

Driftskostnader (8 698) (8 877) (8 492)

Driftsresultat før nedskrivninger 9 491 9 716 9 721 

Netto gevinster varige driftsmidler 0 0 (3)

Netto nedskrivninger utlån og garantier 392 939 (110)

Driftsresultat før skatt 9 883 10 655 9 608 

Skatt (2 471) (2 877) (2 594)

Resultat fra virksomhet holdt for salg (1) 2 0 

Resultat etter skatt 7 411 7 780 7 014 

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 701,7 690,5 660,7 

Innskudd fra kunder 400,5 381,6 356,8 

Nøkkeltall i prosent

Marginer på utlån¹⁾ 1,74 2,08 2,37 

Marginer på innskudd¹⁾ 0,38 0,01 (0,45)

Avkastning på allokert kapital²⁾ 18,4 23,0 23,7 

Kostnadsgrad 47,8 47,7 46,6 

Innskuddsdekning 57,1 55,3 54,0 

1) Beregnet i forhold til 3måneders pengemarkedsrente.
2) Beregnet på grunnlag av allokert kapital, som tilsvarer eksternt kapitalkrav til virksomheten.
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Utvikling i utlån, innskudd og 
netto renteinntekter
Milliarder kroner

DNBs mobilbank er Norges største bankkontor 
og hadde over 200 millioner kundebesøk i 2016
Prosent

47 %

 Personkunder, 47 %
 SMB, 14 %
 Store bedrifter, 39 %

1) Diagrammet viser sammensetning av forventet engasjement ved mislighold (EAD).

 Boliglån
 Øvrige engasjementer

 Netto utlån til kunder (gjennomsnitt per år)¹⁾
 Innskudd fra kunder (gjennomsnitt per år)
 Netto renteinntekter

1)  En portefølje av fastrentelån på ca. 20 millioner 
kroner ble i 2015 solgt fra DNB Boligkreditt til 
DNB Livsforsikring. Dette påvirket gjennom-
snittlige netto utlån til kunder i 2015 med ca. 
2 milliarder kroner.

Sammensetning av porteføljen per 31. desember 2016¹⁾

DNB-konsernet 
Totale engasjementer: 1 898 milliarder kroner

Personkunder 
Totale engasjementer: 899 milliarder kroner
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Personkunder betjenes av forretningsområdet Person marked (PM).

Hva er de viktigste mulighetene og risikoene for ditt 
område i året som kommer?
Verden endrer seg raskere enn før, og da må vi også gjøre det. 
Vi møter ny teknologi, nye konkurrenter og nye reguleringer. 

Det gir muligheter, men vi må være i stand til å gripe dem.
I 2016 viste vi at vi kan endre oss raskt, og vi tok noen viktige grep 

for å bli en mer digital bank. I året som kommer skal vi bli enda bedre 
på å møte kunden i en digital verden. En av utfordringene blir å sørge 
for at digitalisering gjør oss mer personlige i møte med kunden, ikke 
mindre. Det stiller nye krav til kompetanse, for eksempel bruk av 
kunde innsikt og digital kommunikasjon med kundene.

I 2017 må vi forberede oss på betalingstjeneste direktivet PSD2, som 
innføres i 2018. Det betyr både muligheter og risiko for bankbransjen 

– og en kamp mellom eksisterende og nye aktører for å gi kundene 
den beste opplevelsen. 

Hvordan jobber dere i ditt område for å ha den riktige 
kompetansen? 
Endringer i bransjen stiller nye krav til kompetanse, men også 
til hvordan vi arbeider sammen. Vipps og digitalt boliglån ble 

utviklet ved at folk fra hele DNB satt i samme rom og jobbet på tvers 
av fag- og forretningsområder. Dette må vi gjøre mer av fremover. 

Når verden forandrer seg fortere, må vi tiltrekke oss ny kompetanse, 
men vi må også sørge for å beholde og utvikle kompetansen vi har. 
Vi må løfte frem talenter og få frem potensialet hos hver enkelt 
med arbeider. Vi legger vekt på prestasjonsledelse, konstruktive 
tilbake meldinger og tett oppfølging fra leder. Medbestemmelse og 
ansvarlig gjøring motiverer den enkelte til å ta ansvar for sin egen 
utvikling.

To ganger i året tar vi temperaturen på organisasjonen gjennom 
medarbeiderundersøkelsen PULS. Resultatene i 2016 bekrefter at 
involvering av den enkelte øker motivasjon og engasjement. PULS-
resultatene viser at vi har meget engasjerte medarbeidere som er 
godt fornøyde med de tilbakemeldingene de får fra sin leder. Vi får 
også bekreftet at medarbeidernes meninger og innspill blir ivare-
tatt, noe som betyr at vi får dratt nytte av deres kompetanse. Det 
er viktig for den enkelte og for hele organisasjonen.

Hvordan skal dere bidra til å sikre en sunn økonomi for 
norsk næringsliv?
Vi ser det som vårt samfunnsansvar å bidra til bedre forståelse 
for privatøkonomi. Derfor samarbeider vi med Røde Kors om 

Lærepenger, et undervisningsopplegg om privatøkonomi for barne-
skolen. I 2016 registrerte 1 562 lærere seg for å bruke Lærepenger til 
å undervise om sparing, forbruk, lønn og skatt.

DNB ønsker å få flere med seg på den digitale utviklingen. De fleste 
av kundene våre er ganske selv betjente og kan utføre banktjenester 
på pc, nettbrett eller mobil – men det gjelder ikke alle. Samtidig 
er det ikke bare banktjenester som er blitt digitalisert. Kjøp og 
salg av reiser og transport og kontakt med det offentlige skjer nå 
nesten kun på nett. Vi må klare å hjelpe dem som ikke behersker 
det digitale ennå. Derfor har vi laget «Bruksanvisningen for digitale 
bank tjenester», holdt kurs på bankkontorene våre og tatt initiativ 
til å starte «Bruksanvisningen for internett».

Som Norges største bank har vi et ansvar for å unngå uforsvarlig 
gjeldsutvikling i Norge. Vi skal drive en ansvarlig kredittpraksis og ikke 
minst gi kundene våre gode, fornuftige råd når de ønsker å ta opp lån. 

Hva gjør dere for å videreutvikle arbeidet med kunsten 
å møte kunden? 
Vi utviklet kunsten å møte kunden digitalt i 2016, og det vil 
få enda større betydning de neste årene. Vi skal fortsette å 

lansere nye digitale selv betjeningsløsninger, og hjelpe kundene til 
å utføre enkle banktjenester selv. Da får rådgiverne bedre tid til å 
møte kundene når de virkelig trenger gode, faglige råd. 

Noe av det viktigste vi gjorde for kundeopplevelsen i 2016, var 
å lansere digital utvidelse av eksisterende boliglån. Her henter vi 
automatisk inn data om boligen, leser automatisk selvangivelsen som 
kunden laster opp, og fyller ut store deler av søknaden for kunden 
basert på dette. Det tar bare noen minutter å søke om utvidelse, og 
mange av sakene blir også behandlet helt automatisk. DNB er en av 
de første bankene i verden – kanskje den første – som klarer å gjøre 
pantesikrede lån heldigitale. Vi jobber nå med å digitalisere flere 
typer boliglån og få flere av lånene til å bli helautomatiske.

Vi ser av kundeundersøkelser og tilbakemeldinger at kundene som 
regel er fornøyd når de møter oss, enten det er på et bankkontor, på 
telefon eller via chat. Kundetilfredsheten, slik vi måler den gjennom 
KTI, er imidlertid for lav. Fallende kundetilfredshet henger sammen 
med beslutninger som går direkte utover kundene, men også enkelt-
saker som har forsterket negative assosiasjoner til merkevaren 
DNB. For å møte disse utfordringene må vi bevise at vi vil kundene 
vel. Vi skal tilby relevante produkter og tjenester, gjøre det enkelt 
å være kunde i DNB og være til stede for kundene hver dag og når 
det gjelder som mest.

1

2

Kunsten å møte kunden digitalt
– I 2016 viste vi at vi kan endre oss raskt. I året som kommer skal vi bli enda bedre 
på å møte kunden i en digital verden, sier konserndirektør Trond Bentestuen.

4
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Små og mellomstore bedriftskunder
DNB skal legge til rette for utviklingen av et aktivt og velfungerende næringsliv i Norge. 
De små og mellomstore foretakene utgjør grunnfjellet i norsk næringsliv og bidrar til 
betydelig verdiskaping i samfunnet. DNBs evne til å fremme nyskaping og omstilling 
i norsk økonomi er en oppgave som blir enda viktigere i årene som kommer. 

GOD RESULTATUTVIKLING OG SOLID POSISJON 

Som i foregående år var det også i 2016 en sterk økning i både netto 
renteinntekter og andre driftsinntekter. Økte netto renteinntekter 
skyldtes vekst i utlåns- og innskuddsporteføljen kombinert med 
høyere innskuddsmarginer. Solid bredde i produktspekteret og økt 
fokus på kryssalg ga også et betydelig løft i andre driftsinntekter, 
særlig innenfor betalingsformidling og kapitalmarkeds tjenester. 
Driftskostnadene økte fra foregående år som følge av høyere 
aktivitets nivå samt kostnader knyttet til blant annet restrukturering 
og IT-utviklingsprosjekter. Netto nedskrivninger på utlån lå på 
samme nivå som i 2015. En vesentlig del av nedskrivningene knyttet 
seg til enkeltengasjementer, mens øvrige nedskrivninger var på 
samme nivå som foregående år. Kvaliteten i utlånsporteføljen 
vurderes generelt som tilfredsstillende.

Bedriftenes behov endrer seg raskt i takt med ny teknologi. De 
siste årene har det vært en reduksjon i manuelle bedriftstjenester 
i bankkontorene og økt bruk av digitale verktøy og kanaler. Endret 
kundeadferd kombinert med økt digitalisering stiller andre krav 
til DNB. Bedriftkundene forventer at banken:

 ■ hjelper bedriften til å tjene mer penger
 ■ har sømløs integrasjon mellom banken og selskapets 
systemer
 ■ er en møteplass for kunder og andre partnere
 ■ er til stede – alltid, overalt

Kunder med enkle behov betjenes i økende grad godt og mer 
e�ektivt gjennom bankens digitale kanaler. Kundene setter pris 
på at DNB alltid er tilgjengelig og utvikler produkter som gjør 
hverdagen enklere.

For å bidra til nyskaping og omstilling har DNB de siste årene 
økt satsingen på oppstartsbedrifter. Nær halvparten av alle som 
stifter aksjeselskap, velger nå DNB som bank. Oppstartslos, som 
er DNBs egen veiledningstjeneste for dem som ønsker å starte for 
seg selv, hjalp 2 779 aktører i 2016. I tilegg til å satse på dem som 
starter egen virksomhet, er det viktig å bidra til vekst og videre-
utvikle eksisterende bedrifter. DNB NXT ble lansert i 2016 og er 
en konferanse og en møteplass som skal legge til rette for at idé 
og kapital møtes. Dette er en langsiktig satsing for å bidra til 
at mer privat kapital investeres i spennende vekstbedrifter. Les 
mer i kapitlet Ansvarlig virksomhet, under punktet Bidra til sunn 
økonomi og om NXT på side 16.

Gjennom å ta initiativ overfor kundene, gi relevante råd og ha 
ledende kompetanse om bedriftene og bransjene de opererer i, skal 
DNB få mer fornøyde og lojale kunder. Helhetstenking gir muligheter 
for økt salg av flere produkter tilpasset kundenes behov, herunder 
rente-, valuta-, pensjons- og leasingprodukter.
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Finansiell utvikling
Små og mellomstore bedriftskunder

Resultat i millioner kroner 2016 2015 2014 

Netto renteinntekter 6 359 6 131 5 643 

Netto andre driftsinntekter 1 969 1 729 1 648 

Sum inntekter 8 327 7 860 7 292 

Driftskostnader (3 356) (3 078) (3 042)

Driftsresultat før nedskrivninger 4 971 4 782 4 250 

Netto gevinster varige driftsmidler 2 (2) 42 

Netto nedskrivninger utlån (1 082) (1 068) (869)

Resultat overtatt virksomhet 6 3 (23)

Driftsresultat før skatt 3 896 3 715 3 401 

Skatt (974) (1 003) (918)

Resultat etter skatt 2 922 2 712 2 482 

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 226,0 216,0 206,6 

Innskudd fra kunder 177,3 171,4 159,8 

Nøkkeltall i prosent

Marginer på utlån¹⁾ 2,47 2,43 2,55 

Marginer på innskudd¹⁾ 0,42 0,27 (0,05)

Avkastning på allokert kapital²⁾ 11,9 12,7 12,4 

Kostnadsgrad 40,3 39,2 41,7 

Innskuddsdekning 78,4 79,3 77,4 

1) Beregnet i forhold til 3-måneders pengemarkedsrente.
2) Beregnet på grunnlag av allokert kapital, som tilsvarer eksternt kapitalkrav til virksomheten.

Sammensetning av porteføljen per 31. desember 2016¹⁾

1) Diagrammet viser sammensetning av forventet engasjement ved mislighold (EAD).

 SMB, 14 %
 Store bedrifter, 39 %
 Personkunder, 47 %

 Tjenesteyting
 Borettslag
 Boliger og privatpersoner
 Andre bedriftskunder
 Næringseiendom

 Energi
 Offentlig sektor
 Fiske og fiskeoppdrett
 Handel
 Industri
  Teknologi, media og 

telekom

DNB-konsernet 
Totale engasjementer: 1 898 milliarder kroner

Små og mellomstore bedrifter 
Totale engasjementer: 265 milliarder kroner

14 %
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Samtidig er en sterk gründerbevegelse i ferd med 
å bre om seg i Norge. Antallet nyetableringer øker. 
Gründerhus etableres over hele landet, og ifølge 
statistikken er det over 1 million nordmenn som går 
rundt med en drøm om å starte for seg selv. Disse 
bedriftene er viktige for morgendagens verdiskaping 
og sysselsetting.

De siste årene har DNB løftet satsingen på oppstarts- 
og vekstbedrifter, og tilbakemeldingene har vært veldig 
gode. Kundene viser oss tillit vi skal ta vare på. Mange 
gründere strever med å finne kapital, mens mange 
investorer leter etter de beste ideene å investere i. Vi 
har Norges største nettverk av gründere og investorer 
og tilbyr en møteplass hvor disse kan tre�es. Vi bidrar 
ikke bare med kapital til norsk næringsliv, men også 
med vårt nettverk og kompetanse.

Hva gjør dere for å videreutvikle arbeidet 
med kunsten å møte kunden? 
Vi skal fortsette å være tett på kundene våre og 
være proaktive og strategiske rådgivere, enten 

kundene står overfor omstilling eller vekst. Vi skal 
bruke det vi vet om kundene og bransjen de opererer 
i til å gi god rådgivning. 

Vi skal skape nye digitale tjenester som gjør hver-
dagen enklere for kundene, og som gjøre det enda 
lettere for dem å få gode råd og nå oss når de ønsker det. 
Disse løsningene lager vi i tett samarbeid med kundene.

Vårt kundeløfte er å være til stede hver dag og når 
det gjelder som mest. Vi skal være til stede for alle som 
ønsker å starte for seg selv. Vi skal være til stede for 
alle som skal vokse. Og vi skal være til stede for dem 
som utgjør en forskjell.

Små og mellomstore bedriftskunder betjenes av forret-
ningsområdet Bedriftsmarked (BM).

Hva er de viktigste mulighetene og risikoene 
i ditt område i året som kommer?
2017 vil by på både muligheter og utfordringer 
for BM. Ny teknologi og ny kundeadferd 

påvirker både oss og kundene våre. Nye reguleringer 
som betalingstjenestedirektivet PSD2 gjør at vi, 
og resten av finansnæringen, står overfor tø�ere 
konkurranse og marginpress på tradisjonelle bank-
produkter. Markedet vil fortsatt være krevende for 
en del næringer i Norge, og god kvalitet i porteføljen 
vår blir viktig også fremover.

Ny teknologi gir mulighet til å drive mer kostnads-
e�ektivt og å skape innovative og enkle løsninger for 
bedriftskundene våre. Over 2 millioner nordmenn har 
tatt i bruk betalingstjenesten Vipps, og i 2017 skal vi 
utvikle nye løsninger for bedriftskundene slik at man 
kan bruke Vipps til å betale fakturaer, i fysiske butikker 
og ved netthandel. 

Vi skal bli flinkere til å bruke kundeinnsikt og kunde-
data til å skape gode tjenester.

Hvordan jobber dere i ditt område for å ha 
den riktige kompeansen?
Når verden endrer seg, må DNB endre seg. Økt 
innovasjonstakt og det å forstå kundebehov 

og -adferd er viktigere enn noensinne. Relasjons- og 
salgskompetanse vil fortsatt være nøkkelegenskaper vi 
trenger fremover, men også teknologisk kompetanse 
og forståelse for mulighetene som ny teknologi tilbyr, 
blir svært viktig. Vi jobber for å kontinuerlig utvikle 
kompetansen til medarbeiderne våre og samtidig 
tiltrekke oss og hente inn ny kompetanse som vi trenger 
for å oppfylle kundenes forventninger.

Hvordan skal dere bidra til å sikre en sunn 
økonomi for norsk næringsliv?
De siste par årene har deler av norsk økonomi 
har vært preget av fall i oljeinvesteringer og 

lavere oljepris. Det er gledelig å se at norsk nærings-
liv viser stor vilje og evne til omstilling, enten ved å 
finne mer e�ektive måter å drive på eller ved å bruke 
kompetanse på andre måter eller i andre bransjer. 
Vi i DNB skal være en langsiktig partner for norsk 
næringsliv og har kapital å låne ut til gode prosjekter 
også i krevende tider.

1
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«Vi skal levere innovative løsninger som 
gjør hverdagen enklere for kundene»
I usikre økonomiske tider satser konserndirektør Benedicte Schilbred Fasmer på at DNB skal være 
en god samarbeidspartner for små og mellomstore bedrifter og varsler flere digitale løsninger.
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Små og 
mellom store 

bedriftskunder

265
milliarder kroner

Totale engasje menter 
(EAD)

183 000
Aktive små og 

mellom store bedrifts-
kunder i Norge¹⁾

2 763
bedrifter fikk hjelp fra 

oppstarts losene

1) Aktive kunder er 
definert som kunder 
som har minimum 
1 000 kroner i lån 

eller inn skudd eller har 
gjennom ført minst én 
transaksjon i løpet av 
de siste tre månedene. 

34 000 kunder ble 
overført fra Person-
marked til Bedrifts-

marked i 2016.
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Store bedrifter og internasjonale kunder
Segmentet omfatter konsernets største norske næringslivskunder, offentlig sektor, alle internasjonale 
kunder samt finansielle institusjoner. DNBs ambisjon i storkundesegmentet er å opprettholde sin 
nummer én-posisjon i Norge og å styrke sin ledende stilling innenfor utvalgte bransjer internasjonalt. 
Storkundesegmentet kjennetegnes av sterke kunderelasjoner og solid bank- og industrikompetanse. 
Betjeningen av kundene sikres gjennom DNBs finansielle styrke, et bredt internasjonalt nettverk, 
konkurransedyktige tjenester og en evne til å snu seg rundt når nye kundebehov oppstår.

GOD UNDERLIGGENDE DRIFT, MEN HØYE TAP

Store bedrifter og internasjonale kunder (STI) har en diversi-
fisert portefølje hvor store deler hadde god lønnsomhet i 
2016. Året var imidlertid preget av turbulente markeder innen 
o�shore og oljerelatert virksomhet, og netto nedskrivnin-
ger knyttet til disse næring ene steg betydelig fra 2015. Dette 
førte til at avkastningen på egenkapitalen for 2016 ble lavere 
enn målet. Inn tjeningen falt på grunn av lavere eksponering 
innen de utsatte bransjene og ga lavere netto renteinntekter. 
Samtidig var det en svak økning i salg av ikke-lånerelaterte 
produkter. 

I storkundesegmentet må lønnsomheten styrkes i et 
marked hvor det er sterk konkurranse om de mest attraktive 
kundene. Gjennom aktiv prioritering blir kapital og ressurser 
rettet mot sektorer, kunder og transaksjoner som over tid gir 
en akseptabel risikojustert avkastning. STI skal også fortsette 
arbeidet som startet i 2015 med å rebalansere porteføljen og 
vil samtidig sikre høyere omløpshastighet på kapitalen med 
økt salg av ikke-lånerelaterte produkter.

DNB skal fortsette å være konkurransedyktig på spekteret 
av finansielle tjenester og har som mål om å være strategisk 
rådgiver for stadig flere store bedriftskunder og utnytte 
bredden av konsernets bransjeekspertise, produkter og 
tjenester. Kundene som betjenes av forretningsområdet, 
har fortsatt en sterk relasjon til banken og til sine kunde-
ansvarlige. Dette viser den årlige Greenwich kundeunder-
søkelsen, som sammenligner kvalitet og markedsposisjon 
blant banker DNB konkurrerer med. DNB beholdt sin klare 
nummer én-posisjon i det norske markedet i 2016 til tross for 
stadig sterkere konkurranse fra utenlandske banker. Den 
årlige medarbeider undersøkelsen fortsetter også å vise 
høyt engasjement blant medarbeidere i storkundeområdet. 

STRATEGISKE MÅL

For å bidra til å oppnå konsernets mål om en egenkapital-
avkastning på over 12 prosent har STI følgende mål: 

 ■ Fortsatt reduksjon i risikovektet volum
 ■ Rebalansering av utlånsporteføljen mellom ulike 
sektorer
 ■ Strengere prioritering av kunder
 ■ Høyere omløpshastiget på kapitalen
 ■ Tilbake til normaliserte utlånstap

2015 2016

 Cash management
 Garantier og trade finance
  Factoring, leasing  

og bilfinansiering
  Kapitalforvaltnings- og 

pensjonsprodukter
 Andre Markets-produkter
 Valuta, renter og råvarer
 Investeringsbanktjenester

7 0037 160

2014 2015 2016

37
6

14
,315

,2

13
,6

55
056

8

49
6

39
3

37
4

Utvikling i utlån, innskudd og netto renteinntekter
Milliarder kroner

 Netto utlån til kunder (gjennomsnitt per år)
 Innskudd fra kunder (gjennomsnitt per år)
 Netto renteinntekter

Inntekter fra kryssalg
Millioner kroner
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Finansiell utvikling
Store bedrifter og internasjonale kunder

Resultat i millioner kroner 2016 2015 2014 

Netto renteinntekter 14 301 15 198 13 551 

Netto andre driftsinntekter 6 143 6 083 5 721 

Sum inntekter 20 444 21 280 19 271 

Driftskostnader (7 856) (8 053) (7 264)

Driftsresultat før nedskrivninger 12 588 13 227 12 007 

Netto gevinster varige driftsmidler 24 53 21 

Netto nedskrivninger utlån (6 734) (2 108) (674)

Resultat overtatt virksomhet 8 (67) (102)

Driftsresultat før skatt 5 886 11 105 11 252 

Skatt (1 589) (3 221) (3 488)

Resultat fra virksomhet holdt for salg 3 2 

Resultat etter skatt 4 300 7 885 7 766 

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 550,4 568,1 496,2 

Innskudd fra kunder 375,8 393,0 373,6 

Nøkkeltall i prosent

Marginer på utlån¹⁾ 2,23 2,18 2,20 

Marginer på innskudd¹⁾ (0,06) (0,09) (0,14)

Avkastning på allokert kapital²⁾ 5,0 11,1 13,9 

Kostnadsgrad 38,4 37,8 37,7 

Innskuddsdekning 68,3 69,2 75,3 

1) Beregnet i forhold til 3-måneders pengemarkedsrente.
2) Beregnet på grunnlag av allokert kapital, som tilsvarer eksternt kapitalkrav til virksomheten.

Sammensetning av porteføljen per 31. desember 2016¹⁾

1) Diagrammet viser sammensetning av forventet engasjement ved mislighold (EAD).

 Store bedrifter, 39 %
 Personkunder, 47 %
 SMB, 14 %

DNB-konsernet 
Totale engasjementer: 1 898 milliarder kroner

Store bedrifter og internasjonale kunder 
Totale engasjementer: 733 milliarder kroner

39 %
 Energi
 Healthcare
 Offentlig sektor
 Fiske og fiskeoppdrett
 Handel
 Industri
  Teknologi, media og 

telekom
 Tjenesteyting
  Borettslag
 Boliger og privatpersoner
 Andre bedriftskunder
 Næringseiendom
 Shipping
  Olje, gass og offshore
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I N T E R V J U

HARALD 
SERCK-HANSSEN
Konserndirektør 
Storkunder og internasjonal
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Hvordan skal dere bidra til å sikre en sunn 
økonomi for norsk næringsliv?
Vi har kunder i de fleste bransjer i Norge, og når 
vi vurderer finansiering til selskaper, er det de 

robuste selskapene som vil få finansiering. For å være 
en god bank for våre norske kunder som har virksom-
het i utlandet, er det viktig at DNB også har en bred 
internasjonal tilstedeværelse innenfor næringer der 
Norge er en viktig aktør. Vi bistår norske bedrifter med 
internasjonalisering gjennom et bredt kontornett i 
utlandet. Vi fokuserer også sterkt på å bekjempe hvit-
vasking og på kjenn-din-kunde for å fremme et sunt 
næringsliv som konkurrerer på likt grunnlag.

Hva gjør dere for å videreutvikle arbeidet 
med kunsten å møte kunden? 
Vi har startet et internt akademi for våre med -
arbeidere. Her jobbes det med å utvikle våre 

kundeansvarlige til å bli bedre strategiske råd  givere 
som evner å sette sammen de beste totale finansi-
eringsløsningene for våre kunder. Vi satser også på 
å bygge tettere kundeteam med representanter fra 
ulike relevante områder i konsernet. Styring av arbeids-
kapital er også stadig viktigere for mange av våre 
kunder, og vi har derfor etablert en egen enhet med 
sterkere fokus på dette.

Store bedrifter og internasjonale kunder betjenes 
av forretningsområdet Storkunder og internasjonal.

Hva er de viktigste mulighetene og risikoene 
i ditt område i året som kommer?
Vi ser muligheter innen digitalisering for å 
gjøre hverdagen enklere også for de store 

bedriftskundene. Vi har lansert Vipps Faktura, Vipps 
for netthandel og Vipps inApp med stor dekning i 
transport sektoren. Internt ser vi også på mulig heter 
for å e�ektivisere driften ytterligere med digitale 
løsninger. Samtidig må vi prioritere kapitalen bedre 
og bruke den mer e�ektivt for å sikre bedre lønnsom-
het i storkundesegmentet. 

Både politisk og økonomisk usikkerhet er risikoer 
som vi må ta høyde for fremover. Det er fortsatt knyttet 
usikkerhet til oljeprisen og volatilitet i valutamarkedet. 
I STI har vi en diversifisert bransje portefølje der vi ser 
muligheter i noen industrier og økt risiko i andre. For 
en del næringer i Norge, slik som sjømat, har lavere 
kronekurs bidratt til god lønnsomhet og større inves-
teringer, mens det i o�shore og oljeservice fortsatt 
er krevende perioder. Det er nå vi ser betydningen av 
våre nære kunderelasjoner og sterke bransjekompe-
tanse slik at vi sammen kan forsøke å finne gode og 
balanserte løsninger. 

Hvordan jobber dere i ditt område for å ha 
den riktige kompetansen?
Vi har en meget kompetent organisasjon som 
var gjennom mange endringer i 2016, og dette 

vil fortsette i 2017. Organisasjonen har vist stor evne 
til omstilling etter hvert som nye utfordringer har 
kommet. Fremover må vi satse enda sterkere på de 
menneskene som har den kompetansen vi mener vil bli 
relevant i en mer digital verden. Konsernet har derfor 
etablert et graduate-program som tar over for det 
tidligere trainee-programmet, og som i større grad 
vil være tilpasset hvert enkelt forretningsområde. Det 
er også viktig for oss med god internasjonal forstå-
else, og vi kan bli enda flink ere til å dra veksler på den 
kunnskapen som ligger i vår internasjonale virksomhet. 
Vår tilstedeværelse utenfor Norge gir oss en betydelig 
mulighet for å utveksle kunnskap og informasjon på 
tvers av landegrenser.

1

2

«Kundene har fortsatt en sterk relasjon 
til STI og til sine kundeansvarlige»
Forretningsområdet Storkunder og internasjonal har kommet langt med restrukturering av mange 
selskaper i en hardt prøvet offshore-næring. I 2017 vil konserndirektør Harald Serck-Hanssen 
vektlegge høyere omløpshastighet og økt avkastning på kapitalen i storkundeområdet.
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Store bedrifter 
og internasjo-

nale kunder

733
milliarder kroner

Totale engasje menter 
(EAD)

80
Kundetilfredshet 

(KTI)

46
milliarder kroner¹⁾

Utlån til fornybar-
segmentet

1) Konserntall
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Hvordan vil du beskrive året 2016 for Markets?
Etter en svak start ble 2016 et år med betydelig 
vekst i inntekter og resultat for både kunde- og 
tradingaktivitetene. 

Vår posisjon som det ledende verdipapirforetaket i 
Norge ble styrket. Vi er ledende innen aksjer, obliga-
sjoner og sertifikater når det gjelder både markeds-
andeler og kundetilfredshet. Rådene fra våre analy-
tikere innen aksjer, kreditt, renter, olje og makro tra� 
bra, og i 2016 vurderte kundene oss som best også på 
aksje analyse. Den positive utviklingen i Sverige fort-
satte for både kundetilfredshet og inntekter. 

Positiv utvikling på aksjebørsene bidro til rekord-
tilstrømning av nye aksjekunder og høy aktivitet. Store 
bevegelser i valutakurser, renter og råvarepriser bidro 
til økt kundeetterspørsel etter sikringsforretninger og 
økte inntekter fra alle risikostyringsprodukter. I tillegg 
viste egne tradingaktiviteter en positiv utvikling.

Kapitalmarkedsaktivitetene innen tilrettelegging av 
egen- og fremmedkapital og rådgivning ved fusjoner 
og oppkjøp viste også god utvikling. Oppbyggingen av 
internasjonal plasseringskapasitet ga solid uttelling i 
en rekke kapitalinnhentinger for kunder.

Kundenes bruk av digitale selvbetjeningsløsninger 
innenfor verdipapir- og valutahandel økte.

Fortsatt kapitale�ektivisering bidro til høy egen-
kapitalavkastning i Markets. 

Hva er de viktigste mulighetene og risikoene 
for ditt område i året som kommer?
Makroøkonomiske og politiske begivenheter 
forventes å bidra til fortsatt volatilitet i marke-

dene. Dette medfører at bedriftskundene har behov 
for rådgivning og sikringsforretninger innenfor valuta 
og råvarer.

Fortsatt lave renter medfører at kunder søker alter-
native investeringsmuligheter, herunder aksjer og 
obligasjoner.

Samtidig kan store markedssvingninger være nega-
tivt for aktivitetene innenfor kapitalinnhenting. Vi 
forventer likevel fortsatt markedsvekst, siden strenge 
kapital- og likviditetsreguleringer for banknæringen 
gjør det lønnsomt for større bedrifter å finansiere seg 
i kapitalmarkedene. 

De nærmeste årene vil ytterligere EU-reguleringer 
for finansielle instrumenter innføres. Dette kan bidra 
til høy volatilitet og redusert likviditet i markedene. 
God risikostyring vil således være viktig for våre kunder 
og våre tradingaktiviteter. 

Godt samarbeid mellom Markets og de andre forret-
ningsområdene i DNB-konsernet bidro til positiv utvik-
ling i 2016 og vil være viktig også fremover.

Hvordan jobber dere i ditt område for å ha 
den riktige kompetansen? 
Humankapitalen er viktig for verdipapirforetak, 
og vi har lykkes å tiltrekke oss dyktige med-

arbeidere. Vi må ha riktig kompetansesammenset-
ning og relevant spisskompetanse.

Endringer i markeder, reguleringer, teknologi og 
kundeadferd gjør at tilpasningsdyktighet er viktig. 
Rekruttering av de beste eksterne kandidatene kombi-
neres med utvikling av eksisterende medarbeidere. 

Hvordan skal dere bidra til å sikre en sunn 
økonomi for norsk næringsliv?
Gjennom å ska�e våre kunder egen- og frem-
medkapital er vi en viktig bidragsyter til verdi-

skaping i norsk næringsliv. 
Vi gir råd om restruktureringer, oppkjøp og fusjoner. 

Vi bidrar således til vekst og omstilling i en tid med 
betydelige endringer i næringslivet.

Videre bistår vi næringslivet med å håndtere risiko 
og volatilitet innen valuta, renter og råvarepriser.

Hva gjør dere for å videreutvikle arbeidet 
med kunsten å møte kunden? 
Kundetilfredsundersøkelser brukes aktivt for å 
videre utvikle vårt tilbud til kundene.

Rådgivnings- og analysetjenestene til våre kunder 
er videreutviklet og utbygget både i og utenfor Norge. 

Våre kunder blir mer digitale og stiller nye krav til 
oss. Vi vil utvikle digitale selvbetjeningsløsninger og 
analyseprodukter tilpasset kundenes behov. 

Digitale tjenester er viktig for kundenes forretnings-
aktiviteter, og integrasjon med kundenes interne 
styringssystemer bidrar til å forenkle kundenes hver-
dag. Nye finansielle reguleringer påvirker også våre 
kunder, og vi vil levere løsninger som hjelper kundene 
å oppfylle nye myndighetskrav.

1

2

3

4

5

Markets
Intervju med Ottar Ertzeid, konserndirektør Markets

FA K TA

Markets

Markets tilbyr 
konsernets kunder 
investeringsbank-

tjenester, herunder 
risikostyrings-, 

investerings- og fi-
nansieringsprodukter 
i kapitalmarkedene. 
Gjennom samarbeid 
i kundeteam og gode 
digitale tjenester gir 
medarbeiderne råd 

og utvikler skredder-
sydde løsninger for 
de ulike kundeseg-
mentene. Markets' 

egenhandelsvirksom-
het støtter opp om 
kundebetjeningen 
med produkter og 

priser.

«Økte kapitalkrav gjør 
kapital markedene viktigere 
for kundenes finansiering.»
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Hva er de viktigste mulighetene og risikoene 
for ditt område i året som kommer?
Det lave rentenivået og det faktum at folk lever 
lenger fører til et økt behov for privat lang siktig 

sparing. Det totale sparevolumet i Norge vil stige i et 
marked hvor vi opplever at konkurransen er hard med 
prispress på både fond og pensjonsprodukter.

Vi har døpt 2017 «Det store spareåret». DNB vil i løpet 
av våren tilby kundene en digital spare- og investerings-
rådgiver på mobil. Oversikt over formuen, sparing 
mot et mål, individuell rådgivning og fonds- og aksje-
handel blir mulig via denne løsningen. Vi arbeider også 
med å lage en god løsning for aksjesparekonto hvor 
personlige sparere får muligheten til å bruke skatte-
lovens fritaksmetode for aksjeinntekter uten å måtte 
opprette et eget investeringsselskap. Småsparere vil 
få en plattform for å kjøpe aksjer og fond uten å måtte 
realisere verdiene ved kjøp og salg, noe som vil gjøre 
det lettere og mer gunstig å investere i fond og aksjer. 

Private Banking lanserer diskresjonær aktiv forvalt-
ning i markedet for større forvaltningskunder. Vi vil 
fortsette å utvide produkttilbudet vårt innen fond, 
enkeltprodukter og alternative investeringer. 

2016 var et år preget av skarp konkurranse innen 
pensjons- og personalforsikringer, og vi forventer 
et fortsatt tøft konkurranseintensivt marked i 2017. 
Pensjon er kjent for å være et krevende tema for folk 
flest, og det er derfor viktig for oss å kunne tilby gode 
og enkle løsninger for å bli den foretrukne leverandøren 
innen pensjons sparing. Vi har lansert livssyklusfondet 
«Lev Mer», som automatisk velger den kombinasjo-
nen av aksjer og renter som er best tilpasset kundens 
alder. I tillegg følger vi Finans Norges språkstandard 
og forenkler all kommunikasjon slik at det blir enklere 
å forstå et tema som mange oppfatter som komplekst. 

Hvordan jobber dere i ditt område for å ha 
den riktige kompetansen? 
Vi ser etter ansatte som har et sterkt ønske om 
å skape gode kundeopplevelser kombinert med 

gjennomføringskraft, og som er opptatt av lønnsomhet 
og vekst. I tillegg til kompetanse om kapital forvaltning, 
sparing og pensjon er forståelse for hvordan teknologisk 
utvikling og nye forretningsmodeller vil endre finansbran-
sjen en forutsetning. Det er høyt tempo, og det er viktig 
å være tilpasningsdyktig og nysgjerrig. En strømlinje-
formet organisasjon der vi har medarbeidere som legger 
sin stolthet i å levere med kvalitet, er en forutsetning 
for å beholde eksi sterende og tiltrekke seg nye kunder.

Hvordan skal dere bidra til å sikre en sunn 
økonomi for norsk næringsliv?
Gjennom investeringsvirksomheten vår ønsker 
vi å bidra til at kundenes sparepenger blir inves-

tert på en riktig og bærekraftig måte. Ansvarlige inves-
teringer reduserer risikoen og kan gi investoren bedre 
avkastning. Vi bruker mye tid på vurderinger av selska-
per i vårt investeringsunivers. I tillegg er vi aktive eiere 
og arbeider med å påvirke selskapene vi investerer i. Les 
mer om aktivt eierskap i kapitlet Ansvarlig virksomhet.

En tjeneste vi opplever økende interesse for i pensjons-
markedet, er seniorsamtaler, der vi tre�er personer 
som nærmer seg pensjonsalder. Vi tilbyr rådgivning om 
hvordan man kan planlegge og forberede pensjonist-
tilværelsen på best mulig måte. Denne og andre kompe-
tansehevende tjenester har blitt godt mottatt i et 
pensjons marked der den enkelte har fått langt flere 
valg å ta stilling til enn bare for noen få år siden.

Hva gjør dere for å videreutvikle arbeidet 
med kunsten å møte kunden? 
Med økt digitalisering vil deler av rådgivningen 
flyttes fra personlig kontakt over til digitale 

arenaer, og personlig kompetanse vil kombineres med 
avanserte digitale verktøy. Vi har derfor lansert en ny 
digital spare- og investeringsrådgiver. I tillegg til fysiske 
møter benytter vi digitale verktøy til å analysere kunde-
data og opparbeide kundeinnsikt, i tett samarbeid med 
de andre forretningsområdene. Vi bruker kompetansen 
vi har om kunder og næringer for å kommunisere på en 
relevant og profesjonell måte til rett tid.

Digital forretningsutvikling er en nyopprettet divisjon 
i WM. Det er viktig for oss å prioritere dette området og 
utnytte potensialet vi har til å ta del i denne utviklingen 
fremover. Kundenes behov endrer seg, og vi må hele 
tiden sørge for at vi er en profesjonell og fremtidsrettet 
rådgiver. Gjennom økt fokus på nye og enklere løsninger 
vil vi kunne beholde dagens kunder og vinne nye. Vi ser 
frem til «spareåret 2017» der vi kan ta ytterligere grep 
for å øke vår digitale kompetanse og leveranser i møte 
med kunden. Vi skal gjøre sparing enklere!
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Wealth Management
Intervju med Tom Rathke, konserndirektør Wealth Management

FA K TA

Wealth 
Management

Wealth Management 
(WM) tilbyr alle DNBs 
kunder investerings-

produkter, fond og 
pensjonsprodukter. 
WM betjener også 
DNBs mest formu-

ende kunder gjennom 
sin Private Banking-
enhet. WM har som 
mål å styrke DNBs 

posisjon i dette raskt 
voksende segmentet 

og i markedet for 
langsiktig sparing og 

kapitalforvaltning. 

«Kundenes behov endrer seg, 
og vi må hele tiden sørge 
for at vi er en profesjonell og 
fremtidsrettet rådgiver.»
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Hva er de viktigste mulighetene og risikoene 
for ditt område i året som kommer?
I DNB har vi en historie preget av stor evne 
til å tilpasse oss endringer, både i markedet, 

konkurransesituasjonen og rammebetingelsene. Vi 
har lykkes med å endre vår kompetanse og bruke erfa-
ringen vi har opparbeidet oss. Nå utfordrer farten og 
kompleksiteten i endringene vi står overfor vår evne 
til å tenke fundamentalt nytt. 

Vi er overbevist om at de omfattende endringene vi 
møter gjennom digitaliseringen av vår bransje, repre-
senterer minst like store muligheter som utfordringer. 
Som organisasjon har vi et fantastisk utgangspunkt 
i vår kunnskap og erfaring. I hvilken grad vi lykkes 
i å realisere mulighetene vil avhenge av hvordan vi 
evner å mobilisere og utvikle både organisasjonen 
og de ansatte. 

Det er mange spørsmål som står ubesvart. Hva er 
det viktigste vi må vi gjøre for å beholde og styrke 
konkurransekraften? I hvilken grad skal vi ansette 
personer med ny kompetanse, og i hvilken grad kan 
vi lære opp dem som allerede jobber her? Hvordan kan 
vi bruke eksterne samarbeidspartnere som gir oss 
tilgang til ny innsikt? Hva vil vi kunne automatisere? 
Det er usikkerhet knyttet til hva slags kunnskap og 
ferdigheter det blir behov for i fremtiden, så det blir 
avgjørende å skape en organisasjon som lykkes i å 
tilpasse seg endringer. 

Den høye endringstakten gjør at ansatte på alle 
nivåer i organisasjonen selv må ta aktive grep for å 
gjøre seg fortsatt relevante for morgendagen. Det 
er åpenbart at vår samlede digitale kompetanse må 
heves. Det betyr for eksempel at alle må ha forstå-
else for hvordan vi møter kunden på nye flater og selv 
ha god innsikt i våre digitale tjenester. I tillegg må vi 
forstå og bruke mulighetene som ligger i ny teknologi 
innenfor vårt eget arbeidsfelt. For de fleste innebærer 
dette å lære seg nye ferdigheter – og å ha lyst til å lære. 

Hvordan jobber dere i ditt område for å ha 
den riktige kompetansen?
Vår jobb er både å sørge for at vi er i stand til 
å bidra best mulig som HR-område og å sikre, 

på vegne av hele DNB, at våre ansatte og vår organi-
sering utgjør et konkurransefortrinn. For at HR skal 
fortsette å være en strategisk samarbeidspartner 
for resten av organisasjonen må også vi i HR utvikle 
vår kompetanse. Vi blir mer spesialiserte og må selv 
gjenspeile konsernets behov for digitale ferdigheter. 

DNB er midt i et kompetanseskift. Vi skal fortsatt 
ha med oss mye av det som tradisjonelt har vært vår 
kjernekompetanse, samtidig som vi får ombord enda 
flere med IT-, design-, og teknologibakgrunn. Mer enn 
noensinne er vi avhengige av å få forretning og tekno-
logi til å samspille for å lykkes.

Samtidig er det ikke nok bare å ha de riktige mennes-
kene. Vi må også jobbe sammen på en måte som løser 
utfordringer raskere, og som gjør oss i stand til å skape 
nye og innovative kundeløsninger. Her har vi fått mye 
verdifull erfaring gjennom arbeidet i vår egen Vipps-
organisasjon. I tiden fremover vil det bli enda vikti-
gere å finne mer fleksible måter å jobbe sammen på. 

Hvordan skal dere bidra til å sikre en sunn 
økonomi for norsk næringsliv?
DNB er en av Norges større arbeidsgivere. Vi er 
opptatt av å være en skikkelig og profesjonell 

part i arbeidslivet som går foran på temaer som mang-
fold og kvinner i ledelse. Vi ønsker også å bidra aktivt 
til å gjøre de negative ringvirkningene av omstilling 
og endringer så små som mulig. Vi har for eksempel 
et internt jobbsenter som har som mål å gi ansatte 
som ikke lenger har en jobb, nye muligheter enten i 
eller utenfor banken. Dette handler om å både gi den 
enkelte nye muligheter og å sikre at vi bidrar til den 
omstillingen samfunnet nå går gjennom.

Hva gjør dere for å videreutvikle arbeidet 
med kunsten å møte kunden? 
Som en stabs- og støttefunksjon skal alt vi gjør 
i HR bidra til at DNB er i stand til å levere stadig 

nye og bedre kundeopplevelser.
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HR
Intervju med Solveig Hellebust, konserndirektør HR (Human Resources)

FA K TA

HR

HRs rolle er å 
bidra til utvikling 

av organisasjonen, 
med arbeiderne og 
lederne. Visjonen, 

verdiene og ledelses-
prinsippene danner 
grunnlaget for HRs 

arbeid. HR har en led-
ende rolle i å utvikle 
organisasjonskultur, 

kompetanse og 
ledelse og forvalter 

målstyrings- og 
belønningsproses-
ser, pensjons- og 

forsikringsordninger, 
personalbanken 

og øvrige ansatte-
goder. I tillegg har 

HR ansvar for rekrut-
tering, omstilling og 
bemanningsstyring, 

samt sykefraværs-
oppfølging og HMS.

 

«Digitaliseringen av vår 
bransje representerer minst 
like store muligheter som 
utfordringer.»
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Vipps og 
Betaling

Vipps og Betaling 
har ansvar for for å 

utarbeide og tilpasse 
strategien for fremti-
dige betalingsløsnin-
ger i DNB. Herunder 

ligger ansvaret for 
den mobile betalings-

løsningen Vipps. 

Hvordan jobber dere i ditt område for å ha 
den riktige kompetansen?
Vi leter etter medarbeidere som trives aller 
best med liten forutsigbarhet, og som betrak-

ter raske endringer som inspirerende i en enhet der 
omprioriteringer er en naturlig del av hverdagen. De 
som lykkes best hos oss, er de som evner å forenkle 
kompliserte problemstillinger og gjøre disse til enkle 
og fremtidsrettede løsninger for våre kunder.

Vi ønsker et mangfold i kompetanse og bakgrunn 
der den absolutt viktigste fellesnevneren er ønsket 
om å samarbeide med dyktige kollegaer for å utvikle 
neste generasjon konkurransekraft. 

Vi er alltid på jakt etter de beste og etter dem som 
brenner for forenkling. Vi har startet med å avholde 
idé-konkurranser, både internt og eksternt, for å 
synliggjøre både ideer og ansatte. I tillegg har vi et 
svært godt HR-apparat som hjelper oss med å finne 
kompetanse og personlige egenskaper som utfyller 
og styrker dagens team.

Hvordan skal dere bidra til å sikre en sunn 
økonomi for norsk næringsliv?
Først og fremst ved å bidra til forenklinger 
som styrker lønnsomheten hos våre kunder. Et 

eksempel på dette er betalingsløsninger for netthandel. 
En høy andel av kundene (29 prosent) av bryter hande-
len på nett grunnet kompliserte betalings løsninger. 
Et annet eksempel er Vipps Faktura. I 2016 ble det 
utstedt 164 millioner papirfakturaer i Norge med en 
estimert samfunnskostnad på 21 milliarder kroner. 
Dette er tidkrevende og kostbart for både bedrifter og 
kunder. Vipps Faktura bidrar også til at langt flere av 
kundene betaler i tide og sparer bedrift ene for bety-
delige kostnader. 

Hva gjør dere for å videreutvikle arbeidet 
med kunsten å møte kunden? 
Vi skal gjøre hverdagen til kunder og bedrifter 
enklere. I tillegg til dette skal vi bidra til mer 

kostnadse�ektive løsninger.
Innenfor betaling er det en rekke områder som kan 

forenkles. Vi har erstattet KID-nummer, konto nummer, 
cvc-koder, papirfakturaer og kontanter med mobil-
nummer og finger-ID. Vi skal sette nye standarder for 
enkel betaling i 2017 innen varehandel og videre utvikle 
markedets enkleste løsning for regnings betaling. Vi ser 
frem til et år med mange nyskapende forenklinger og 
en klar lederposisjon innenfor mobil betaling.

Hva er de viktigste mulighetene og risikoene 
for ditt område i året som kommer?
Betaling er et av områdene innenfor bank og 
finans som er i størst utvikling både nasjonalt og 

internasjonalt. Ny teknologi og nye ramme betingelser 
muliggjør økt konkurranse fra både tradisjonelle og nye 
aktører. Samtidig blir konkurransen mer internasjonal.

 Økt utenlandsk konkurranse vil komme fra både 
tradisjonelle banker, store internasjonale merke-
varer og fintech-selskaper. Innføring av EU-direk-
tivet PSD2 vil bli en stor fordel for kundene ved at de 
får flere valgmuligheter og enklere kan sammenligne 
priser og andre vilkår. For leverandører av betalings-
tjenester innebærer PSD2 blant annet at alle aktører 
får tilgang til samme kundedata, forutsatt at kundene 
har godkjent bruk av slike data. Dette ventes å gi økt 
konkurranse om å bruke kundedata gjennom å tilby 
markedet kundevennlige og sikre løsninger.

 Vi forventer derfor økt konkurranse fremover, men 
også økte muligheter. Det er også ventet at utviklings-
hastigheten vil øke betraktelig gjennom 2017. Det vil 
lanseres langt flere nyheter i 2017 enn i 2016.

I løpet av 2016 tok Vipps lederposisjonen innen venne-
betaling med over to millioner aktive brukere. Mer 
enn 30 000 mindre bedrifter og lag og foreninger har 
registrert seg som vippsere. Kjennskap til Vipps som 
merkevare har passert 92 prosent, og de unge plasserer 
Vipps aller øverst over norske merkevarer de bruker og 
verd setter. «Å vippse» er blitt en del av dagligtalen. Vi 
skal nå gjøre Vipps tilgjengelig i langt flere betalings-
situasjoner, blant annet netthandel, regningsbetaling 
og betaling i fysiske butikker. I løpet av 2017 vil det 
være mulig å betale uten bruk av kort eller kontanter 
i mange tusen butikker i Norge.

Likevel har vi bare så vidt begynt: Målet er å kunne 
tilby Vipps i absolutt alle betalingssituasjoner. Sammen 
med våre nye partnere, over 100 norske banker, skal 
vi utvikle den beste og enkleste digitale lommeboken 
for norske kunder¹⁾.

Hvor raskt Vipps vil lykkes innenfor flere betalings-
områder avhenger av hvor enkle løsninger vi klarer å 
utvikle. Foreløpig ser det meget lovende ut innenfor 
netthandel, der en stor andel av kundene foretrekker 
å betale med Vipps. Det er innenfor bedriftsbetaling 
vi ser potensialet til økte inntekter.
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Vipps og Betaling
Intervju med Rune Garborg, konserndirektør Vipps og Betaling
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1)  Avtalen forutsetter godkjenning fra norske tilsynsmyndigheter.
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ITOP

ITOP er et støtte-
område som forvalter 

hele DNBs IT-porte-
følje og drifter alle 

tjenester som banken 
tilbyr sine kunder. 

Området er også an-
svarlig for utvikling av 
nye digitale tjenester 

og produkter.

Hvordan jobber dere i ditt område for å ha 
den riktige kompetansen?
Det viktigste vi gjør for å få tak i de beste 
menneskene, er å vise frem vår teknologi, inno-

vasjon og den digitaliseringen vi gjør i ITOP, og vi jobber 
strategisk med merkevarebygging og rekruttering. 
IT-kompetanse er en knapp ressurs i både norsk og 
global sammenheng, og vi trenger folk med ulik faglig 
bakgrunn og erfaring. Både de vi har og de vi er på 
jakt etter, vil være avgjørende for hvordan vi møter 
det digitale skiftet. 

På arrangementer som Digital Challenge og Vipps-
athon inviterer vi blant andre studenter inn for å jobbe 
frem ideer på Digital Floor. ITOP investerer mye tid og 
ressurser i «summer interns» og «internship». Vi ser 
klare resultater av at vi tar inn og utvikler yngre IT-folk 
i strategisk viktige prosjekter. I �or klatret vi igjen en 
plass på Universums liste over attraktive IT-arbeids-
givere og lå på femteplass ved utgangen av 2016.

Vi tenker utradisjonelt og bruker mange ulike virke-
midler når vi rekrutterer, som «speed dates», tipse-
kampanjer, sosiale medier og fintech-samarbeid.

For å holde på de gode folkene våre har vi blant annet 
løpende kompetanseutvikling og har etablert syste-
mer for å finne ledertalenter. I tillegg jobber vi tett 
sammen med våre strategiske leverandører for å bygge 
intern kompetanse. 

Hvordan skal dere bidra til å sikre en sunn 
økonomi for norsk næringsliv?
Når oljeaktiviteten ikke lenger blir hoved-
motoren for norsk næringsliv, handler mye om 

å se muligheter for vekst i den digitale økonomien. Når 
vi bygger digital kompetanse og teknologi for frem-
tiden, er vi med på å skape arbeidsplasser og bidra til 
en positiv omstilling i norsk økonomi.

ITOP har et stort ansvar for å sørge for informasjons-
sikkerhet og gjøre DNB til en trygg og sikker finans-
institusjon for kunder og samarbeidspartnere.

ITOPs rolle er også å opprettholde stabil drift og en 
sikker infrastruktur i Norges største bank. 

ITOP setter tydelige sosiale, miljømessige og 
styringsrelaterte krav til sine leverandører. Vi stiller 
også krav til og følger opp at leverandørene opp fyller 
gjeldende standarder for arbeids- og menneskerettig-
heter, miljø og etikk. Gjennom dette arbeidet ønsker 
vi å bidra til forbedringer og sikre langsiktige og bære-
kraftige leveranser av høy kvalitet. 

Hva er de viktigste mulighetene og risikoene 
for ditt område i året som kommer?
ITOP er spydspiss og motor for mye av den 
økende digitaliseringen som foregår i DNB. 

Markedet endrer seg raskt, og vi går fra å være bank 
til å bli teknologibedrift. 

I 2017 skal vi øke utviklingstakten, skape mer inno-
vasjon, ta modige teknologiske valg og utforske utra-
disjonelle samarbeidsformer med fintech-selskaper. 
Sammen med Innovasjon Norge og StartupLab¹⁾ har 
vi startet DNB NXT Accelerator for å etablere nye og 
spennende partnerskap som kan gi kommersielle 
muligheter for både oppstartsselskapene og DNB.

Vi skal ferdigstille ny API-plattform²⁾, der hovedfor-
målet er å legge til rette for EUs betalingstjeneste-
regulativ PSD2. Direktivet pålegger bankene å gi tredje-
partsaktører tilgang til kundenes kontoinformasjon 
og initiere betalinger direkte fra tredjepartens egne 
systemer. Dette representerer utfordringer, men også 
store muligheter til å utvikle nye produkter, tjenester 
og forretningsmodeller basert på at vi også kan opptre 
som en tredjepartsaktør.

Når vi begynner med skybasert drift av Vipps, vil vi 
få muligheter til å oppskalere raskere og tenke større.

Økt bruk av Big Data, som gjør det mulig å analysere 
større og mer komplekse datamengder hurtig ere og mer 
nøyaktig enn tidligere, vil skape mulig heter for bedre 
kundeinnsikt. Det vil også åpne opp for samarbeid med 
både andre forretningsområder og eksterne aktører.

Vi er også i gang med spennende initativer rundt 
automatisering og bruk av roboter. Dette blir viktige 
bidrag til å redusere kostnader. 

Vi vil fortsette å videreutvikle Digital Floor, vår digi-
tale «drømmefabrikk», for å automatisere og digitali-
sere IT-prosesser og prosjekter.

ITOPs største utfordring i 2017 er å kombinere svært 
høy og stadig raskere IT-utvikling med stabil drift og 
produkter av høy kvalitet. For å ligge i forkant i det 
digitale kappløpet er det viktig å rekruttere og beholde 
de mest kompetente menneskene. I takt med utviklin-
gen av nye tjenester jobber vi kontinuerlig med å gjøre 
informasjon og tjenester sikrere mot cyber angrep og 
annen nettkriminalitet.
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IT og Operations
Intervju med Liv Fiksdahl, konserndirektør IT og Operations (ITOP)

1)  Norges største inkubator for teknologibaserte 
oppstartsbedrifter.

2)  API, application programming interface, er et digitalt 
grensesnitt som lar eksterne systemer snakke med våre 
interne systemer i DNB.
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Hva gjør dere for å videreutvikle arbeidet 
med kunsten å møte kunden? 
ITOP er en viktig tilrettelegger for å utvikle 
brukervennlige løsninger for kunden. Digital 

Floor er hjertet av kundefokusert utvikling og gir 
kunden mulighet til å gi tilbakemelding tidlig i prosjek-
tet. Når vi utvikler stadig raskere, reduserer vi også 
tiden det tar før kundene får nye, gode opplevelser 
fra DNB. Med økt satsing på innovasjon relatert til 
kundeinnsikt og robotics (automatisering) bidrar vi 
til at både forretningsområdene og kundene våre får 
bedre og mer skreddersydde tjenester.
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IT og Operations (ITOP)

«I 2017 skal vi skape mer 
innovasjon og ta modige 
teknologiske valg.»

 – Vi vil fortsette å utvikle 
Digital Floor, vår «digitale 
drømmefabrikk», sier Liv 
Fiksdahl, her i samtale med 
Kate Blichfeldt Andresen.
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Kari i alle 
kanaler

Ikke bare er Kari Wellerop (81) blitt en rev til 
å utføre digitale banktjenester, nå surfer, 

«snapper» og poster hun i vei i alle kanaler. 
Alt takket være nettbankkurset til DNB. →

 ■ I løpet av 2016 var 
rundt 3 000 godt 
voksne mennesker 
som ikke har vært 
aktive brukere av 
nett bank eller mobil-
bank, kontaktet 
direkte og invitert 
på kurs i DNB. På 
kurset ble DNBs 
«Bruks anvisning 
for digitale bank-
tjenester» gjennom-
gått og delt ut.

 ■ DNB har også 
laget «Bruks anvis-
ning for inter nett», 
hvor erfarne nett-
brukere deler sine 
beste tips med 
nybegynnere.

 ■ Kortlappen er et 
tilbud til barn hvor 
de lærer om kort 

og kortbruk og at 
penger må tjenes 
eller spares og settes 
på konto i banken 
før man kan bruke 
kortet.

 ■ Lærepenger er 
et digitalt undervis-
ningsopplegg som er 
relevant for mange 
av kompetanse-
målene innen mate-
matikk, samfunnsfag, 
norsk og engelsk 
tilpasset femte-
klassinger, men som 
også kan brukes på 
høyere trinn.

FA K TA

NOEN AV DNBs OPPLÆRINGSTILBUD
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➋

ari Wellerop har vært DNB-
kunde i nesten 60 år. Det har 
vært litt av en reise.
– Nå skjer det aller meste 

digit alt og jeg tror mange eldre 
er som meg: Litt redde for ikke å henge 
med i utviklingen samtidig som vi føler at 
det er så mye mer vi burde visst før vi tar alt 
det nye i bruk. Da jeg hørte at DNB la ned 
flere av sine filialer rundt omkring i Norge, 
nevnte jeg i min lokale filial i Asker at de 
da burde bruke de ansatte til å lære opp 
eldre i å bruke nettbanken, forteller hun.

Så gikk det bare noen dager, og vips, så 
havnet en kursinvitasjon fra DNB i post-
kassen hennes. Wellerop hadde brukt 
nettbank en stund, men fikk likevel stort 
utbytte av kurset.
– Det er så mye nytt med e-faktura, auto-

giro og alle disse tingene, og jeg er alltid 
redd for å gjøre et eller annet galt. Jeg fikk 
en fabelaktig oppfølging på kurset, og nå 
føler jeg meg trygg på at jeg behersker det 
elementære, sier hun.

OVERVELDENDE RESPONS. Selv om 
mange eldre er ringrever i bruk av nett-
bank og surfer på internett som om de 
aldri skulle gjort annet, er det fortsatt 
en god del som faller utenfor det digitale 
fellesskapet. Ifølge Statistisk Sentralbyrå 
oppgir 820 000 voksne nordmenn at de har 
svake digitale ferdigheter, og eldre utgjør 
en stor del av denne gruppen.

K ➊

«Jeg fikk en 
fabelaktig 
oppfølging på 
kurset, og nå 
føler jeg meg 
trygg på at jeg 
behersker det 
elementære.»
KARI WELLEROP
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Kortlappen

Barn er med foreldrene i butikken 
fra de er små og ser at de betaler med 
kort. DNB er opptatt av at barna 
lærer hvor pengene kommer fra, at 
de ikke kommer fra en utøm melig 
kilde, og anbefaler derfor at barna tar 
Kort lappen før de får sitt første kort. 
Barn kan få kort fra de er ti år hvis 
foreldrene tillater det.

Finn ut mer om Kortlappen her: 
dnb.kortlappen.no

Lærepenger

Mer enn 900 skoler har under-
visnings opplegget Lærepenger på 
timeplanen i skoleåret 2016/2017. 
Hensikten med Lærepenger er å sikre 
at barn lærer seg sunt penge vett 
og dermed forebygge at betalings-
problemer går i arv.

Lærepenger er et under visnings-
opplegg utviklet av DNB med støtte 
fra Røde Kors som er kvalitetssikret 
av Universitetet i Agder. Inn holdet er 
relevant for mange av kompetanse-
målene innen matematikk, samfunns-
fag, norsk og engelsk på 5.–7. trinn. 

Sjekk lærepenger.no for mer infor-
masjon om undervisnings opplegget.

Kurs i regi av
DNB Markets

Markets tilbyr opplæring via 
webinar og web-TV-sendinger for 
privat personer. Kursene omhandler 
alt fra aksje handel, analyser, markeds-
oppdateringer og makrohendelser til 
selskapspresentasjoner. I tillegg gir 
Markets opplæring til bedrifter og 
institusjoner innen valuta, renter og 
råvarer og holder temaseminarer om 
markeder, produkter, risikostyring og 
reguleringer.

1. Fornøyd: Kari 
Wellerop har vært på 
kurs, og nå er hun en 
trygg nettsurfer også 
på mobiltelefon.

2. Pådriver: Konsern-
direktør for Personmar-
ked i DNB Trond Ben-
testuen, her i samtale 
med Berit Bergersen, 
er opptatt av at eldre 
lærer mer om digitale 
banktjenester.

3. Nettsurfing: Det 
er ikke bare digitale 
banktjenester eldre 
har glede av å lære 
mer om. Kjøp, salg og 
informasjons deling 
foregår i stadig større 
grad på nettet.

I fjor ble alle DNBs godt voksne kunder 
som ikke var aktive brukere av nettbank, 
invitert inn i banken på kurs i digitale 
banktjenester.
– Vi har tilbudt nettbankkurs i mange 

år. Det vi gjorde annerledes i 2016, var å ta 
direkte kontakt med alle «ikke-digitale» 
kunder og invitere dem på kurs. Om lag 
3 000 kunder var til opplæring hos oss i 
fjor, forteller konserndirektør for Person-
marked, Trond Bentestuen.
– Responsen har vært overveldende. Bruk 

av internett og ny teknologi kan bidra til 
både å gjøre hverdagen enklere og fore-
bygge ensomhet. Av responsen på kursene 
ser vi at de eldre blir stadig mer klare for 
å prøve nye ting. I tillegg til å lære hvor-
dan banktjenester utføres på nett, ser vi 
tydelig at mange eldre vil ha stor glede av 
å lære mer om internett generelt og om 
mulighetene det åpner, sier han.

DNB har spilt en viktig rolle i den digi-
tale utviklingen i Norge.
– I dag er kundene våre blitt ganske selv-

betjente og kan utføre banktjenester på pc, 
nettbrett eller mobil. Men det er ikke bare 
bank tjenester som er blitt digitalisert. 
Kjøp og salg av reiser og transport skjer 
nå nesten bare på nett. Også det offent lige 
har lagt opp til at innbyggerne skal være 
selv betjente og digitale, sier Bentestuen.

ET SAMFUNNSANSVAR. Ifølge Statens 
institutt for forbruksforskning ønsker 
63 prosent av eldre å bli bedre til å bruke 
datamaskin og internett. Det er bakgrun-
nen for at DNB som første bank i verden 
har tatt ett steg videre og utviklet «Bruks-
anvisning for internett». 
– Bruksanvisningen tar for seg mulig-

hetene for å bruke internett til å bestille 

reiser, høre musikk og radio, se TV og 
filmer, holde kontakt med familie og 
venner og mye mer. I denne bruksanvis-
ningen er det meningen at nye digitale 
tjenester skal forklares slik at det er enkelt 
å forstå hva de er, hvilke funksjoner de har 
og hvor dan de erstatter tidligere løsninger 
eller tilfører noe nytt, sier Bentestuen.

«Bruksanvisning for internett» ble 
laget ved at DNB via sosiale medier, for-
trinnsvis Facebook, inviterte nettkyndige 
kunder til å komme med tips og råd til 
dem som har liten erfaring med å bruke 
internett.
– Vi ser på det som et samfunnsansvar å 

få folk med i det digitale fellesskapet. Det 
er ikke greit å være utenfor i en stadig mer 
digital verden, sier Bentestuen.

STORT POTENSIAL. Ifølge Dagligbank-
undersøkelsen 2016 har andelen kunder 
i Norge over 66 år som bruker nettbank, 
økt fra 53 til 75 prosent i løpet av de siste 
fire årene. Andelen som bruker mobil-
bank, har økt fra 9 til 19 prosent i samme 
periode. Samtidig viser tall fra Senior nett 
at så mange som 400 000 nordmenn aldri 
har vært på internett.
– Det fortsatt et stort potensial her. Vi 

erfarer at alder ikke er avgjørende for om 
du mestrer den nye digitale hverdagen 
eller ikke, men erfaring, interesse og 
tilgang på hjelp, sier Bentestuen.

Vipps, som i dag brukes av mer enn 
2,1 millioner nordmenn, er et eksempel 
på en enkel digital banktjeneste som 
fortsatt har et potensial i den eldre delen 
av befolkningen.
– Det er de over 60 år som kommer til å 

stå for veksten i bruken av Vipps fremover, 
mener Trond Bentestuen.

A N D R E O P P L Æ R I N G S T I L B U D 

F R A D N B :
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«Skal vi lykkes 
med å fremme 
innovasjon og 

entreprenør skap, 
må vi selv være 

nytenkende.»
HENRIK JACOBSEN

Brand ambassador

Brand ambassador

Brand ambassadors er et internt 
initiativ der ansatte i DNB hvert 
år velger 100 kollegaer som 
merkevarebyggere. Et nettverk 
av Brand ambassadors skal bidra 
til å bygge en kultur preget av 
engasjement, endringskraft og 
kunde orientering.

Henrik Jacobsen er en av dem. 
Han jobber som oppstartslos for 
gründerbedrifter.

Hva mener du er viktig for at 
DNB skal skape langsiktig verdi, 
og hvordan kan du bidra?

– DNB kan tilby så mye mer enn 
bankprodukter, og vi må være 
nytenkende om hvordan vi kan 
bruke vår posisjon og kunnskap 
til å hjelpe gründere. Som 
oppstartslos har jeg en fantastisk 
mulighet til å sette gründerspirer 
på rett spor og kanskje bidra til 
at flere lykkes. Samtidig kan jeg 
være med på å etablere oss som en 
pålitelig partner som er med både 
person og bedrift på hele reisen.
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Vesentlighetsanalyse
DNB er avhengig av tillit og et godt om dømme. Tillit bygges ved at konsernets interessenter 
har tiltro til at DNB over tid skaper verdier både for konsernet selv og for samfunnet.

onsernets viktigste interessenter: kunder, myndig-
heter, aksjonærer, medarbeidere og samfunnet for 
øvrig, har forventninger til hvordan DNB utøver 
sin samfunnsrolle gjennom blant annet tilbud av 

produkter og tjenester, infrastruktur og bidrag til syssel-
setting. DNB skal bygge tillit ved å være åpen om hvordan 
det jobbes med å innfri interessentenes forventninger.

INTEGRERT RAPPORTERING

DNB etablerte en integrert rapport for første gang for 
rapporteringsåret 2015 ved at den frittstående samfunns-
ansvarsrapporten ble integrert i års rapporten. Målet 
var å gi et helhetlig bilde av DNBs verdi skaping. For 
rapporterings året 2016 har DNB tatt et steg videre ved 
å etablere en helhetlig vesentlighets analyse, en analyse 
som inkluderer mer enn tradisjonelle samfunns ansvars-
temaer. Denne viser en prioritering av de lang siktige 
utfordring ene DNB står overfor og skal gi et hel hetlig 
bilde av hvilke utfordringer som har størst betydning for 
DNBs frem tidige verdi skaping. Vesentlighets analysen 
erstatter vesentlighets analysen fra 2014 og er grunn laget 
for arbeid med DNBs ansvarlige virksom hets styring og 
er innspill til DNBs strategi arbeide fremover.

I arbeidet med vesentlighetsanalysen i 2016 er ramme-
verket for integrert rapportering, etablert av Inter national 
Integrated Reporting Council, IIRC, benyttet. Ramme-
verket har bidratt til å tydelig gjøre hvilke innsats faktorer 
og tilhørende utfordringer som er viktige for å sikre lang-
siktig verdiskaping for DNB og for DNBs interessenter.

Følgende innsatsfaktorer (kapitaltyper) har vært utgangs- 
punkt for å definere DNBs utfordringer:

 ■ Finansielle eiendeler og verdier
 ■ Systemer og prosesser som muliggjør effektiv 
forvaltning

 ■ Medarbeidere og deres kompetanse og motivasjon
 ■ Kundenes lojalitet og oppfatning av DNB
 ■ Tilstanden til det samfunnet DNB driver sin 
virksomhet i, og relasjoner til viktige aktører

Med basis i innsatsfaktorene over ble det utarbeidet 
en analyse av hvilke utfordringer konsernet må løse 
for å sikre langsiktig verdiskaping. Følgende temaer 
var grunnlag for analysen:

 ■ Myndighetspålagte krav
 ■ DNBs strategiske plattform 

 ■ Tilbakemeldinger fra eksterne og interne 
interessenter

 ■ Globale og nasjonale utfordringer
 ■ DNBs tilslutning til globale initiativer
 ■ Faglitteratur og beste praksis-analyser

TEMAENE SOM DANNET GRUNNLAG FOR ANALYSEN 
Analysen ble først lagt frem for et utvalg av eksterne og 
interne interessenter i en strukturert dialog hvor de fikk 
snakke fritt om utfordringene. Det ble deretter foretatt 
en prioritering av disse med utgangspunkt i viktighet 
for langsiktig verdiskaping for DNB og for samfunnet. 
Innspillene fra interessentene ble vektet ulikt. Kunder 
og aksjonærer ble vektet høyest, deretter myndigheter, 
medarbeidere og samfunnet for øvrig. Interessentene var 
spesielt opptatt av hvordan DNB ivaretar sitt samfunns-
oppdrag. Som Norges største bank bidrar DNB i svært 
stor grad til å fylle den norske finansnæringens samfunns-
rolle. Få næringer har så mange kontaktpunkter mot 
den norske befolkningen som finansnæringen. I tillegg 
forventer konsernets største eier, staten v/Nærings- og 
fiskeridepartementet, at DNB som norsk bank tar et 
særskilt ansvar overfor den norske befolkningen. 

Analysen i sin helhet og viktigste utfordringer er behand-
let av og besluttet i konsernledelsen og styret, og gir 
grunnlag for arbeidet med og rapporteringen av ansvar-
lig virksomhet. Den oppdaterte vesentlighets analysen er 
utarbeidet i henhold til retningslinjene for GRI 4. Hoved-
funnene i analysen kan grupperes i tre hovedutfordrin-
ger knyttet til kunder, medarbeidere og samfunnet, og 
er utgangspunktet for videre inn deling av dette kapitlet:

■ Mestre kunsten å møte kunden: handler om at 
kunden skal få det DNB lover og gjerne mer. Det inne-
bærer at konsernet leverer fremtidsrettede og ansvar-
lige produkter og tjenester.
■ Ha den riktige kompetansen: handler om å ha enga-
sjerte medarbeidere som vet at de er med på å oppfylle 
DNBs samfunnsrolle. Det innebærer at konsernet må 
tiltrekke seg og utvikle mennesker med de evnene og 
den kunnskapen som trengs for å bidra til endringene 
finansnæringen står overfor.
■ Bidra til sunn økonomi: handler om hvordan DNB kan 
bruke sin kompetanse og ressurser til å bidra til å løse 
langsiktige samfunnsutfordringer. Som Norges største 
bank har DNB et spesielt ansvar for å støtte opp om et 
økonomisk bærekraftig samfunn i Norge.

K
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BETYDNING FOR DNBs LANGSIKTIGE VERDISKAPING
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Prioriterte utfordringer
Vesentlighetsanalyse

→

Å sikre lønnsomhet og robusthet er bevisst ikke inkludert 
i vesentlighetsanalysen fordi målene på disse områdene 
er godt etablert og kommunisert og er en forutsetning 
for å lykkes på de andre områdene.

BAKGRUNN FOR ANALYSEN
DNBs strategi
DNBs strategiske plattform består av visjonen, verdiene 
og et felles kundeløfte. Strategien vektlegger kapital-
e�ektivitet, kundeopplevelse og kultur. Les mer om 
dette i kapitlet DNB i korte trekk på side 7.

DNBs interessenter
Finansnæringen er i endring og møter nye krav fra flere 
ulike interessenter. Innspill fra interessentene blir derfor 
en stadig viktigere del av arbeidet med å sikre langsiktig 
verdiskaping i årene som kommer. 

Å ha dialog med interessenter og integrere deres innspill 
i beslutningsprosesser som angår dem, er en løpende 
del av virksomheten.

Oversikt over interessentdialogen i 2016 ligger i bære-
kraftsbiblioteket (lenke nedenfor).

Myndighetspålagte krav
Regnskapslovens paragraf 3-3 c stiller krav til rapportering 
knyttet til menneskerettigheter, arbeidstager rettig-
heter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjemp else 
av korrupsjon i forretnings strategier, daglig drift og i 
forholdet til interes senter. Regnskaps lovens paragraf 
3-3a stiller også krav til rapportering av ikke-finansielle 
og sentrale resultat indikatorer, inklusive miljøkrav, like-
stilling og diskriminering. DNB tilfreds stiller myndig-
hetenes krav til rapportering gjennom integrert 
års rapportering og gjennom rapportering i henhold til 
Global Reporting Initiative, GRI.

Tilslutning til globale initiativer 
DNB har valgt, i tillegg til å følge norske standarder, å 
støtte og delta i en rekke globale initiativer og inter-
nasjonale retningslinjer for å sikre en ansvarlig virksom-
het. Slike initiativer er viktige for læring, kunnskapsdeling 
og påvirkning. De gir også innspill til DNBs langsiktige 
verdiskaping.

Les mer om alle initiativer DNB støtter og deltar i på 
dnb.no/samfunnsansvar.

Et av de nye initiativene DNB sluttet seg til i 2016, er 
FNs 17 mål for en bærekraftig utvikling. I arbeidet med 
å identifisere de viktigste utfordringene for langsiktig 
verdiskaping (vesentlighetsanalysen) ble utviklings-
mål og deres innvirkning på DNBs verdikjede evaluert.
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Viktige utfordringer

■  Sikre automatisering av prosesser
■  Sikre person vern og informasjons sikkerhet

■  Ivareta likestilling og mangfold
■  Trygge arbeids rettigheter og arbeidsmiljø

■ Bidra til lokalsamfunnet
■  Forebygge økonomisk kriminalitet
■ Ivareta regulatorisk tilpasning
■ Sikre miljøe�ektiv drift
■ Sørge for ansvarlig innkjøp
■  Sørge for finansiell inkludering og fordeling
■ Trygge finansiell infrastruktur

Viktigste utfordringer

■  Sikre gode kunde opplevelser
■  Sikre innovasjonstakt og evne til å levere på nye 

kundebehov
■  Levere etiske produkter og tjenester

■  Sørge for engasjerte medarbeidere
■  Fremme tilpasningsevne og endringskapasitet
■  Tiltrekke og utvikle talenter

■  Fremme nyskapning og omstilling i norsk økonomi
■  Fremme økonomisk kompetanse
■  Integrere og fremme bærekraftshensyn i virksomheten
■  Se risiko og muligheter i et langsiktig perspektiv
■  Sikre åpenhet og transparens.

Mestre kunsten 
å møte kunden

Ha den riktige 
kompetansen

Bidra til sunn 
økonomi

www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html
www.dnb.no/samfunnsansvar
www.dnb.no/samfunnsansvar


→ Av utviklingsmålene er det spesielt tre som er relevante 
for konsernets utfordringer innen langsiktig verdiskaping 
og for hvor DNB kan gjøre en forskjell:

Mål 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og 
fremme muligheter for livslang læring for alle. DNB vil blant 
annet bidra gjennom opplæringsprogrammet «Lære-
penger», som skal gi barn og unge en grunnleggende 
økonomisk forståelse uavhengig av sosial bakgrunn. Les 
mer om DNBs ulike opplæringstilbud på side 50.

Mål 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk 
vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. DNB vil 
bidra til å øke den økonomiske produktiviteten gjennom 
å tilrettelegge for kapital til nyskaping og omstilling i 
Norge, blant annet ved å satse på gründere. Les mer om 
hvordan DNB kobler ideer og kapital på side 16.

Mål 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene 
og konsekvensene av dem. DNB vil motvirke, tilpasse seg og 
redusere konsekvensene av klimaendringer samt styrke 
kunnskapen om og bevisstgjøringen rundt dette, blant 
annet gjennom tilrettelegging av grønne obligasjoner, 
grønne fond og satsing på fornybar energi. Les mer om 
DNBs fornybarsatsing på side 80.

GLOBALE OG LOKALE UTVIKLINGSTREKK
Både globale og lokale utviklingstrekk påvirker DNB-
konsernets strategi, verdiskaping og forretningsmodell i 
dag og i tiden fremover. Endringene representerer både 
risikoer og muligheter for konsernet og stiller krav til 
DNBs tilpasningsevne. De viktigste endringene omfatter:

Endret kundeadferd
■ Den nye bankhverdagen er digital, og mobilen er den 
teknologiske vinneren. Svært få kunder besøker i dag de 
fysiske bankkontorene.
■ Kundene som er driver for digitaliseringen, der de 
viktigste kravene er enkelhet, tilgjengelighet, kvalitet 
og brukervennlighet.
■ Teknologiutviklingen har gjort veien fra idé til produkt-
lansering veldig kort.
■ Den digitale informasjonen er personalisert og tilpas-
set hver enkelt kunde.
■ Nye løsninger tilbys alle, også ikke-kunder.

■ Konkurransen øker ved at nye aktører utfordrer de 
mest lønnsomme produktområdene, og den største 
konkurransen kommer i mange tilfeller fra selskaper 
utenfor den tradisjonelle banksektoren.

Reguleringer
■ Strengere kapitalkrav gjør at DNB må ha mer kapital 
bak hver utlånt krone.
■ Det kreves mer kompleks og hyppigere rapportering 
til tilsynsmyndigheter (nasjonale og andre).
■ DNB opererer i en bransje med strenge regulatoriske 
krav, men det kan komme nye aktører inn i dette marke-
det som ikke er omfattet av samme type reguleringer.
■ EUs betalingstjenesteregulativ PSD2 som pålegger 
bankene å gi tredjepartsaktører tilgang til kundenes 
kontoinformasjon og initiere betalinger direkte fra tredje-
partens egne systemer.

Makroøkonomi
■ Nedgangskonjunkturer fører til volatile inntekter for 
bedrifter, økt arbeidsløshet, konkurser og økte nedskriv-
ninger for bankene.
■ Effektiv kommunikasjon, mobilitet og informasjons-
deling gjør verden stadig mindre. Samtidig endres den 
økonomiske maktfordelingen.
■ Økt politisk enighet om tiltak for å begrense utslipp 
av klimagasser øker risikoen for regulatoriske, markeds-
messige eller teknologiske skift som kan påvirke DNB-
kundenes virksomhet.
■ Urbanisering og demografisk og sosial utvikling endrer 
privatpersoners livsstil og gir et nytt konkurransebilde 
for bedriftene. Høyere levealder og lengre utdannelse 
øker forsørgelsespresset på den produktive delen av 
befolkningen, som fører til økt interesse for sparing til 
pensjon og omsorg.
■ Global velstandsøkning skaper en større middelklasse 
med spesielle krav og forventninger.

Lenke til bærekraftsbiblioteket: 
dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/ 
barekraftsbibliotek.html

DNB ASA støtter FNs bærekraftsmål.

FNs 17 mål for en bærekraftig utvikling
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→

vert minutt døgnet rundt kjøpes og selges aksjer, 
verden over. Grafer fyker opp og ned som ujevne 
pulsslag etter hvert som råvarer, selskaper og 
industrier får sin verdi definert med røde eller 

svarte tall i et komplekst sammenvevd marked der alt 
fra politikk til natur påvirker grafenes retning. 

På verdens børser kan det meste kjøpes og selges. 
Men bør det det? 

Det er et av spørsmålene Janicke Scheele, leder for 
ansvarlige investeringer i Wealth Management i DNB, 
jobber med hver dag. 

– DNB har egne retningslinjer for etiske investeringer. 
Disse følger stort sett beste praksis i markedet, definert 
av Statens pensjonsfond utland, sier hun.

Klimatrenden. DNBs retningslinjer skal sikre at konser-
net ikke investerer i selskaper som bidrar til grove kren-
kelser av menneske- og arbeidstagerrettigheter, alvor-
lig miljøskade, uakseptable klimagassutslipp eller grov 
korrupsjon. Gruve selskaper eller kraftprodusenter som 
i stor grad baserer virksomheten eller inntjeningen sin 

på termisk kull, kan også bli utelukket. DNB styrer også 
klar av selskaper som produserer kontroversielle våpen, 
tobakk og pornografi.

– Som forvalter har vi tre virkemidler vi kan benytte oss 
av for å være en ansvarlig investor: eksklusjon, positiv 
utvelgelse og aktivt eierskap, forteller Scheele.

Ved utgangen av 2016 stod 129 virksomheter på DNBs 
eksklusjonsliste. 21 av dem hadde brutt DNBs miljø-
kriterier.

– Klimainteressen har blomstret veldig det siste året, 
og i kjølvannet av Parisavtalen og FNs bærekraftsmål 
forventer kundene at bærekraft er en del av virksom-
hetenes profil. Vi har lenge hatt to temafond – DNB Grønt 
Norden og DNB Miljøinvest. Det første velger aktivt bort 
selskaper med direkte eksponering mot fossil energi og 
velger aktivt inn selskaper med miljøprofil. DNB Miljø-
invest investerer globalt i fornybar energi og energi-
e�ektivisering, forklarer Scheele. Som et ledd i å redu-
sere klimarisiko og karbonavtrykk, og i henhold til beste 
praksis, valgte DNB i januar 2016 å innføre klima- og kull-
kriterier i sine retningslinjer for ansvarlige investeringer. 

Investor med ansvar
Hvordan investeringer er med på å gjøre verden til et bedre sted.

H

Bærekraft og lang-
siktighet er lede-
stjerner når DNB skal 
sørge for ansvarlige 
investeringer. 
Janicke Scheele 
leder avdelingen for 
ansvarlige invester-
inger i Wealth 
Management.
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− Klima er et av 
de mest sentrale 
temaene for finans-
næringen nå. Her er 
det enorme mulig-
heter for investor ene, 
sier styreleder Martin 
Skancke i PRI, den 
FN-initierte organisa-
sjonen for ansvarlige 
invester inger.

Bærekraft integreres i virksomhetsstyringen. Martin 
Skancke, styreleder for FN-initierte PRI, Principles for 
Responsible Investments, bekrefter klimatrenden:

– Klima er et av de mest sentrale temaene for finans-
næringen nå. Det handler ikke bare om å bli kvitt fossil 
energi, men om å bygge opp fornybar energi. Her ligger 
enorme muligheter for investorene, men også risiko – 
noen bedrifter tjener på omstilling, mens andre bukker 
under. Investorene må spørre seg hvilket ansvar de har. 
Hvordan kan de gjøre noe som er hensiktsmessig for 
både kundene deres og samfunnet? Vi i PRI jobber for 
å få bærekraftrapportering integrert i den finansielle 
rapporteringen. Først da kan potensielle investorer 
vurdere hvor robuste selskapene faktisk er, forklarer 
Skancke.

Han deltok høsten 2016 i en dialog banken hadde med 
eksterne interessenter, sammen med noen av Norges 
mest profilerte journalister og næringslivsledere. Målet 
for DNB var å få innspill til hvordan banken bør utvikle 
seg videre, og Skancke bidro med sin brede erfaring fra 
arbeidet med ansvarlige investeringer. Han påpeker: 

– Den som har makt, må også ta ansvar. Og vi kan jo 

spørre oss hvilket ansvar finansverdenen har for å skape 
en bedre verden.

– Hvor stort er DNBs ansvar?
– DNB er en stor institusjon, og vi kan godt si at de har et 

større ansvar enn mange andre. DNBs suksess avhenger 
av at det går bra med norsk økonomi generelt. Banken 
speiler jo det norske samfunnet. DNB bør derfor alltid 
tenke helhetlig som investor, sier Skancke. 

– Det mener vi at vi gjør, sier Janicke Scheele og ut dyper: 
For eksempel er det ikke alltid best å ekskludere sel skaper. 
Vi kan som aktive eiere investere i og påvirke selskaper 
som er i en prosess med å bli bærekraftige. Da bidrar vi 
til mer ansvarlighet og god avkastning. Vi er ofte i dialog 
med selskapsledelsen gjennom hele året, og vi bruker 
stemmeretten aktivt på generalforsamlingen. 

Les mer om DNBs arbeid innenfor ansvarlige invester-
inger på side 74.
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SIKRE GODE KUNDEOPPLEVELSER 

HVORFOR DET ER VESENTLIG
Kunden er en av DNBs aller viktigste interessenter. Å 
levere gode kundeopplevelser hver dag er nødvendig 
for å oppnå tillit, høy kundetilfredshet og lojalitet og 
en forutsetning for DNBs eksistens. Forventningene til 
gode kundeopplevelser øker og drives av endringstakt 
og innovasjon i andre bransjer og nye aktører i finans-
næringen. 

Gode kundeopplevelser gjør DNB mer attraktiv hos 
både eksisterende og nye kunder og er derfor viktig for 
både lojalitet og nysalg. DNB ønsker at kundene skal få 
så gode opplevelser at de snakker positivt om og anbe-
faler banken videre. Slik vil DNB gi kundene en ekstra 
verdi blant aktører med like priser og vilkår. Det skal 
være enkelt å bli og å være kunde i DNB, og kunden skal 
oppleve at banken er til stede for den enkelte, til å stole 
på og hjelpsom. De enkelte forretningsområdene har 
ansvar for å sikre kundeopplevelsen i sitt område. Samti-
dig har merkevaredivisjonen i Konsernkommunikasjon 
ansvar for merkevareopplevelse på overordnet nivå og 
støtter forretningsområdenes arbeid. 

POLICY OG TILNÆRMING
For å finne ut om DNB tar de riktige valgene for kundene er 
det viktig å involvere kundene selv. Å måle hvor fornøyde 
kundene er gir et bilde av hvor godt eller dårlig DNB lykkes 
i markedet. Det gir imidlertid ikke nødvendigvis svarene 
på hva man må gjøre annerledes for å lykkes bedre. Derfor 
blir det stadig vanligere å involvere kundene i produkt-
utviklingen og å gjøre juster inger basert på deres tilbake-
meldinger. På bakgrunn av dette har DNB blant annet 
ansatt tjenestedesignere som jobber med utvikling av 
bankens tilbud i alle kunde segmenter. Designerne anset-
tes for sin evne til å designe enkle bruker vennlige løsnin-
ger som møter kundenes behov. Det kommer til å bli 
ansatt flere tjeneste designere i tiden fremover.

I DNB måles preferanse til DNB og oppfatning av kunde-
opplevelser via flere måltall blant egne kunder og ikke-
kunder. De to mest sentrale måltallene i 2016 var kunde-
tilfredshet, KTI, som måler hvor fornøyde egne kunder er, 
og omdømme, som måler hvordan befolkningen oppfat-
ter DNB som selskap og merkevare. Disse sees i sammen-
heng med andre overordnede preferanse- og lojalitetsmål. 
Innsikt fra kundetilfredshets- og omdømme målinger 
er sentralt for hvordan DNB skal utvikle seg og for prio-
riteringene som må gjøres. Basert på resultatene fra 
målingene utvikles konkrete tiltaksanbefalinger som 
behandles kvartalsvis på konsernnivå og i de ulike kunde-
segmentene. Resultatene for KTI og omdømme publi-
seres i kvartalsrapportene.

Kundetilfredshet måles i tillegg ved å følge opp kunder 
direkte etter at de har vært i kontakt med banken. Kunder 
som har kjøpt boliglån, sparing, forsikring, ringt Kunde-
senteret, besøkt en filial, vært gjennom en reklamasjon 
eller brukt chatte-tjenesten, besvarer spørsmål for å gi 
tilbakemelding på den konkrete opplevelsen eller tjenes-
ten. I tillegg evalueres reklamekampanjer, arrangemen-
ter og andre konkrete kundetiltak. Det benyttes ulike 
oppsett og metoder som er tilpasset den enkelte kanal, 
tjeneste eller kundesegment.

Løsningen som fører til flest svar fra kunder, er en SMS-
tjeneste DNB har utviklet i samarbeid med Telenor, og 
som sendes til kunder som har vært i kontakt med DNB 
på telefon. Negative tilbakemeldinger på denne målin-
gen blir fulgt opp manuelt av lederne i Kundesenteret.

Hvis kunder har reklamasjoner, er målet alltid å løse 
disse i første kontaktpunkt. Likevel er det tilfeller hvor 
reklamasjonen må behandles av DNBs reklamasjons-
avdelinger. De som jobber i disse avdelingene, har som 
mål å snu negative kundeopplevelser til noe positivt.

For å forstå kundens evaluering og få mer innsikt i 
kundenes behov gjennomfører konsernet ulike målinger. 
Det utarbeides overordnede drivermålinger og dypdykk 
i kundesegmenter eller produktområder for å forstå 
kundebehovene knyttet til for eksempel en tjeneste 
eller kanal/kontaktflate. Ulike metoder, både kvalitative 
og kvantitative, benyttes for å forstå de underliggende 
behovene som er avgjørende å levere på for å gi gode 
kundeopplevelser. 

EVALUERING AV RESULTATER 2016
Omdømmemålet for 2016 var 70 poeng, og KTI-målet var 
80 poeng. Omdømmemålinger viste en negativ utvikling i 
2016. Kundetilfredsheten hos personkunder lå på 73 poeng 
ved utgangen av 2015, mens den lå på 67 poeng i fjerde 
kvartal 2016. Omdømmet var 70,1 poeng ved utgangen 
av 2015 og 64,0 poeng i fjerde kvartal 2016. Bakgrunnen 
for fallende kundetilfredshet og omdømme var primært 
større enkeltsaker og tiltak som gikk direkte på opp fattet 
kunde verdi for den enkelte kunde. Panama Papers og 
Dakota Access Pipeline må nevnes blant store enkelt-
saker, mens prisendringer som gebyr for minibankuttak 
slo ut på oppfattet kundeverdi. For bankens storkunder 
økte kundetilfredsheten målt ved Greenwich Quality 
Index, og DNB får best score blant bankene i Norge i 
denne undersøkelsen. Innenfor person kundeområdet er 
det også rapportert positive tilbake meldinger på gode 
kundeopplevelser i kontaktpunkter som kundeservice, 
rådgiver, generell tilgjengelighet og digitale kontakt-
punkter som Vipps og chat.

Mestre kunsten å møte kunden
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AMBISJONER
I 2017 skal evalueringen av den totale kundeopplevelsen 
utvides til å inkludere mange av de nye kontaktpunkt ene. 
Målet for 2017 er en KTI på 78 poeng og et omdømme på 
70 poeng. For at KTI og omdømme skal bygges videre 
vil det være viktig å levere gode kundeopplevelser som 
beviser at kundene kan ha tillit til DNB, at konsernet leve-
rer relevante produkter og tjenester og at det er enkelt 
å være kunde i DNB. Banken må bevise overfor kundene 
at den vil sine kunder vel via handling og tjenestetilbud. 

Les mer om kundeopplevelser nedenfor og i avsnittet 
«Levere etiske produkter og tjenester». Kundetilfredshet 
for store og internasjonale kunder er omtalt i virksom-
hetsredegjørelsen på side 40.

SIKRE INNOVASJONSTAKT OG EVNE TIL Å 
LEVERE PÅ NYE KUNDEBEHOV

HVORFOR DET ER VESENTLIG
I likhet med finansbransjen generelt opplever DNB en 
rask utvikling i omgivelsene. Det kommer stadig nye 
teknologiske løsninger, kundenes forventninger endrer 
seg, det kommer nye konkurrenter fra andre bransjer, og 
endring i reguleringer stiller nye krav til DNB. Endringene 
innebærer utfordringer, men også muligheter. Det digi-
tale skiftet i samfunnet berører samtlige forretnings- og 
støtteområder i DNB, og det blir nødvendig å levere raskt 
og møte nye kundebehov for å overleve som bank på 
lang sikt. DNB må e�ektivt identifisere og realisere nye 
forretningsmuligheter og samtidig kontinuerlig forbedre 
og automatisere eksisterende virksomhet. 

POLICY OG TILNÆRMING
Innovasjonstakt og evnen til å levere på nye kundebehov 
handler om å utvikle fremtidsrettede løsninger som 
holder følge med kundenes vaner og behov, endringer i 
markeds- og rammebetingelser og nye tilbud fra nye og 
tradisjonelle konkurrenter. DNB må utnytte eksisterende 
og nye kundedata for å øke salg, lønnsomhet og kunde-
tilfredshet gjennom økt relevans og personifisering.

Styret definerer i samarbeid med konsernledelsen de 
viktigste strategiske initiativene for å nå ambisjoner og 
mål i lys av det digitale skiftet. Disse operasjonaliseres 
i forretnings- og støtteområdene, og det blir definert 
prioriterte utviklingsbehov for å realisere mål og planer. 
IT fremmer forslagene overfor konsernledelsen kvar-
talsvis for godkjennelse av tilhørende IT-investeringer. 
Viktige strategiske avklaringer i forbindelse med mål og 
planer løftes også løpende til konsernledelsen. Basert 
på føringer fra styret om hva som blir viktig for banken 
fremover, har administrasjonen utarbeidet og igang-
satt syv konsernprosjekter. Prosjektene omfatter blant 
annet bedre bruk av kundeinnsikt, økning i innovasjons-
takt og klargjøring for etterlevelse av betalingstjeneste-
direktivet PSD2. Hvert av prosjektene eies direkte av en 
konserndirektør, og ettersom mange av konsekvensene 
av prosjektene vil tre�e hele konsernet, består styrings-
gruppen av hele konsernledelsen. 

DNB jobbet i løpet av 2016 for å øke kapasiteten innenfor 

digitaliserings- og innovasjonsarbeidet. Et av tiltakene 
var å etablere Digital Floor. Denne etasjen brukes til 
tidsavgrensede digitaliseringsaktiviteter som «design-
sprinter», scoping- og løsningsworkshoper til prosjekter 
samt høyprioriterte digitaliseringsprosjekter. I tillegg er 
det ansatt og trent opp dedikerte medarbeidere (tjeneste-
designere, sprintfasilitatorer og innovasjonsspesialister) 
som skal fasilitere og drive disse aktivitetene. 

Et annet tiltak er å implementere nye arbeids metoder 
som smidig, devops¹⁾ og designdrevet produkt- og tjeneste-
utvikling. All utvikling av ny kundefunksjonalitet er nå 
basert på en eller flere på disse metodene, og resultatet 
er bedre kundeopplevelser og raskere tid fra utvikling 
og til lansering. 

Innenfor bedriftsmarkedet har DNB startet et internt 
akademi, med mål om å utvikle kundeansvarlige til å bli 
bedre strategiske rådgivere innen totale finansierings-
løsninger. DNB satser også på å bygge tettere kunde-
team med representanter fra ulike relevante områder i 
konsernet. Styring av arbeidskapital er stadig viktigere 
for mange av kundene, og konsernet har derfor etablert 
en egen enhet med sterkere fokus på dette. 

EVALUERING AV RESULTATER 2016
I 2016 var Vipps og boliglånsdigitalisering de største 
prosjektene som ble levert på denne måten. Resultatet 
er at Vipps har hatt en rask utvidelse av bruksområder 
som «gjør opp», betaling til bedrifter innen netthandel, 
apper og betaling av faktura. I 2016 oppnådde DNB en 
enda sterkere posisjon i det norske markedet, som inne-
bærer opptil en firdobling av bruken med 1,1 millioner 
nye Vipps-kunder i 2016. Vipps Faktura ble lansert i 2016.

Innen boliglånsdigitalisering har DNB så langt, og 
sannsynligvis som den første banken i verden, klart å 
oppnå en heldigitalisert prosess for refinansiering, fra 
søknad til utbetaling på konto. Den nye løsningen for 
refinansiering er betydelig enklere og raskere for kundene. 
Videre har andelen digitale refinansieringssøknader 
økt, samtidig som behandlingstiden er redusert med 
den nye løsningen. DNB Markets opplever en økt bruk 
av digitale selv betjeningsløsninger innenfor verdipapir- 
og valutahandel.

Innovasjon og utvikling berører alle i konsernet. Det 
rapporteres derfor på dette i de kvartalsvise medarbei-
derundersøkelsene. Ansattes oppfatning av hvor godt 
organisasjonen jobber med innovasjon sier noe om hvor 
godt dette er forankret i alle ledd av organisasjonen. Siste 
måling i �erde kvartal 2016 viste en score på 82 poeng. 
Det ble ikke satt noe mål for dette området i 2016.

Også innenfor innovasjon var samarbeid med 
oppstartsbedrifter et viktig element i 2016. DNB star-
tet opp NXT Accelerator og vil etter hvert lansere DNB 
Fintech plattform for å identifisere mulig samarbeid med 
lovende norske fintech- og teknologiselskaper. Etter 
hvert som banken i større grad blir et teknologiselskap, 

1)  Utviklingsmetodikk med løpende releaser til produksjon, basert 
på tett samarbeid mellom utviklings- og driftsressurser og høy 
grad av automatisering.
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vil det bli naturlig å bruke samme metoder som verdens 
ledende teknologiselskaper for å drive innovasjon. Disse 
selskapene jobber kontinuerlig med identifikasjon og 
oppkjøp av lovende selskaper med teknologi som passer 
godt inn i selskapets strategi, og som kan bidra til å 
forbedre, videreutvikle eller fornye selskapets forret-
ningsmodell. DNB ser det som en mulighet å samarbeide 
med tech-selskaper for å raskt skape de beste kundeopp-
levelsene. Les mer om DNB NXT Accelerator på side 16.

For å beholde eksisterende kunder og tiltrekke seg 
nye kunder i både person- og bedriftsmarkedet er det 
viktig at DNB fortsetter å investere i bedre kundeopp-
levelser. De selskapene som vinner kundenes lojalitet i 
det lange løp, er de som klarer å løse kundenes problemer 
på den beste måten. Dette innebærer å sette kundens 
behov først og se lønnsomheten til et produkt/tjeneste 
i et lengre perspektiv. Et eksempel er vennebetaling, 
der lanseringen av Vipps har bidratt til å gjøre hver-
dagen enklere for kunden. Selv om banken ikke tjener 
på vennebetaling gjennom Vipps, har tjenesten skapt 
en brukerbase som DNB kan kapitalisere på gjennom 
andre løsninger, for eksempel Vipps Faktura. 

AMBISJONER
I personmarkedet er hovedsatsingen for 2017 å kunne 
tilby alle bankens tjenester der kunden er. Det vil si på 
mobil, via døgnåpen chat med umiddelbar respons, perso-
nifiserte råd og tjenester og raske svar på søknader og 
forespørsler. Hovedkanalene vil være Vipps, mobilbank 
og chat. Vipps Faktura skal bli tatt i bruk av flere person- 
og bedriftskunder.

I bedriftsmarkedet er fokuset å utligne forspranget 
konsernets viktigste konkurrenter har innen cash mana-
gement, tilby digitale versjoner av dagens manuelle råd 
og tjenester, bidra til fulldigitalisering av kundens proses-
ser (for eksempel digital signering av alle dokumenter) 
samt tilby bedre kreditt-tjenester (for eksempel proak-
tiv kontokreditt når banken ser at bedriften er på vei 
inn i kortsiktig likviditetsskvis, og utkjøp av fakturaer). 
I tillegg vil realtidsbetalinger bli implementert for alle 
kundesegmenter og de viktigste valutaene, og kundene 
vil tilbys bedre og mer automatiserte regnskaps- og ERP-
funksjoner¹⁾ gjennom samarbeid og konkurranse med 
regnskaps- og ERP-leverandører.

LEVERE ETISKE PRODUKTER OG TJENESTER

HVORFOR DET ER VESENTLIG
DNB har et ansvar for å bidra til at banknæringen leve-
rer etiske produkter og tjenester og må ta bevisste valg 
knyttet til hva som skal tilbys, hvordan dette leveres og til 
hvem. Valgene DNB tar, påvirker individer og sam funnet, 
bedrifter og bransjer og den finansielle stabiliteten i 
Norge, og vil igjen påvirke tilliten omgivelsene har til 
DNB. DNB er avhengig av tillit fra alle interessenter for 

egen eksistens. Tillit skapes eller skades når DNB leve-
rer produkter og tjenester som overgår, eller avviker fra, 
det som forventes.

POLICY OG TILNÆRMING
DNBs konsernpolicy for samfunnsansvar er retnings-
givende for all utvikling av produkter og tjenester. Gjen-
nom policyen forplikter DNB seg til å ta hensyn til bære-
kraft og etikk i alle sine aktiviteter, inkludert i utviklingen 
av produkter og tjenester, rådgivning og salg. Konsern-
retningslinje for produktutvikling er en del av risiko-
styringsrammeverket. I tillegg kommer norske lover og 
regler samt forventninger fra interessenter. Konsern-
retningslinjen for etikk (etikkreglene) skal også bidra til 
bevissthet om og etterlevelse av den høye etiske standar-
den som kreves av medarbeidere i DNB. Åpen, tydelig og 
sannferdig kommunikasjon som ivaretar kundens interes-
ser i forbindelse med salg og rådgivning, er et grunnleg-
gende prinsipp. Både konsernpolicy for samfunns ansvar 
og etikkreglene er gitt av styret i DNB. Les mer om dette 
i Eierstyring og selskapsledelse fra side 88. 

Det kreves en høy etisk standard av medarbeiderne 
i DNB. Dette har verdi både for konsernet og for den 
enkelte medarbeider og oppfattes som en del av ansva-
ret DNB har som samfunnsaktør. Etikk vektlegges i 
alle ledd av organisasjonen og anses som et vesentlig 
bidrag til å opprettholde nødvendig tillit fra omverd-
enen. Sammen med finansnæringen jobber også DNB 
for en bransje intern markedsføringsstandard for kreditt-
kort og forbrukslån for å tydeliggjøre betydningen av 
ansvarlig kortbruk.

Holdningsskapende arbeid rettet mot alle medar-
beidere i Norge og internasjonalt er en viktig oppgave. 
Ut fra en risikobasert tilnærming iverksettes målret-
tede tiltak i de deler av organisasjonen som anses som 
mest eksponerte for etiske utfordringer og potensielle 
lovbrudd. Dette gjelder særlig de delene av storkunde- 
og bedriftsområdene som har betydelig engasjement 
i land med større forekomst av korrupsjon eller lavere 
vern av for eksempel miljøet eller arbeidstagerrettig-
heter, samt de enhetene i DNB som kjøper produkter 
og tjenester fra slike land. 

Opplæring og andre aktiviteter tilpasses slik at 
med arbeiderne vet hva som forventes av dem. Gjennom-
føring av opplæring er obligatorisk for alle medarbeidere 
både i Norge og internasjonalt, og ledere har et særlig 
ansvar for å følge opp sine medarbeidere på dette. Etikk er 
også sentralt i introduksjonsprogrammer for ny ansatte 
og nye ledere.

I personmarkedet er det viktig at DNB tilbyr produkter 
og tjenester som er tilpasset den enkelte kunde, og at 
kundene får informasjonen den trenger for å ta et valg 
på riktigst mulig grunnlag. DNB har i samarbeid med 
finansnæringen støttet tre tiltak som vil få e�ekt på 
kort sikt: et felles norsk gjeldsregister, en bransjefelles 
standard for markedsføring av kredittkort og forbrukslån 
samt bedre faktureringsrutiner i bransjen. Gjeldregiste-
ret ventes å være på plass i 2018, mens markedsførings-
standard og faktureringsrutiner innføres i 2017.

1)  Enterprise Resource Planning-systemer: systemer som brukes 
til ressursstyring, planlegging, budsjettering og vareflyt- og 
lagerstyring.
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DNB arbeider for økt bevissthet hos forbrukerne gjen-
nom prosjektet Lærepenger, som retter seg mot barn og 
unge på 5.–7. trinn. Se mer i kapitlet «Fremme økonomisk 
kompetanse». Internt jobbes det også med en ny strategi 
for kredittkort og forbrukslån. 

Adferdsrisiko (conduct risk) kan beskrives som mangel-
full etterlevelse av etiske prinsipper og generell kritikk-
verdig oppførsel. DNB har stor oppmerksomhet på risikoen 
ved konsernets adferd i salg og forretningsførsel, slik at 
rettslige tvister som de såkalte Røeggen- og Eiendoms-
invest-sakene ikke skal forekomme fremover. Oppdatert 
rammeverk for risikohåndtering er under utarbeidelse. Her 
vil betydningen av temaet adferds risiko vil bli tydelig defi-
nert. Etiske dilemmaer og vurderinger knyttet til adferds-
risiko integreres i ulike deler av compliance-opplæringen.

DNB har en egen varslingsrutine hvor medarbeidere kan 
rapportere bekymringer om uetisk adferd, lovbrudd eller 
andre kritikkverdige forhold knyttet til organisasjons-
messig integritet. En varslingsknapp er tilgjengelig fra 
konsernets intranettside. Varslingsrutinen er på flere 
språk, og varsling sendes som e-post til konsern direktør 
revisjon i DNB. Alle medarbeidere er informert om 
varslings mekanismen gjennom etikkopplæringen. DNBs 
medarbeidere er beskyttet mot represalier og lignende 
som følge av at de varsler. Dette er beskrevet i de etiske 
retningslinjene. I 2016 mottok konserndirektør revisjon i 
underkant av 20 varslinger. Dette var om lag på samme 
nivå som året før. 

EVALUERING AV RESULTATER 2016
Som en konsekvens av gjennomgangen av DNBs vars-
lingsrutiner etter den såkalte Panama Papers-saken, har 
styret igangsatt en prosess for å få etablert en løsning for 
anonym, elektronisk varsling til en ekstern part i tillegg 
til den interne varslingsordningen. Varsling utvides til 
å omfatte innleide arbeidstagere. Les mer om Panama 
Papers-saken under Konsernsjefen har ordet (side 4) og 
«Styret tok aktivt grep i oppfølgingen av Panama Papers-
saken» på side 89 og i interessentdialogtabellen i bære-
kraftsbiblioteket (lenke nedenfor).

I andre halvår 2016 ble det jobbet med utforming av ny 
konsernretningslinje og rutine for godkjenning av produk-
ter og tjenester. Dette var en konsekvens av at man har 
sett at etterlevelsen av eksisterende retningslinjer og 
policyer på området ikke har vært god nok. 

DNB fikk ikke bøter knyttet til markedsføring eller 
produkt- og tjenestermerking i løpet av 2016. Forbruker-
rådet varslet i januar 2016 at de ville gå til søksmål mot 
DNB knyttet til forvaltningen av DNB Norge-fondene, og 
i juni mottok DNB stevningen. DNB mener DNB Norge-
fondene har vært aktivt forvaltet, og skapt betydelige 
verdier for andelseierne. To av tre kunder har de siste 
ti årene fått høyere avkastning enn ved å investere i et 
indeksfond, viser DNBs beregning. Det er ventet at saken 
vil behandles i løpet av 2017. Se note 52 i årsregnskapet.

AMBISJONER
Ny konsernretningslinje for godkjenning av produkter 
og tjenester blir implementert i 2017 og skal: 

 ■ inkludere et bredt spekter av vurderings- og 
beslutningspunkter i godkjenningen, men også 
i den løpende oppfølgingen av produkter og 
tjenester (herunder samfunnsansvar, etikk og 
omdømme mv.)
 ■ sørge for at vurderinger av produkter og tjenester 
alltid tar hensyn til kundegruppen de tilbys til
 ■ understøtte utviklingsprosesser med rask leve-
ranse til markedet og raske endringer i produkter og 
tjenester etter lansering
 ■ tydelig plassere ansvaret for produkter og tjenester 
som tilbys de ulike kundegruppene

For å lykkes fremover er det viktig å følge opp implemen-
teringen av nye rutiner for godkjenning og oppfølging 
av produkter og tjenester. I tillegg må det kontinuerlig 
arbeides med kompetanse. Kunnskap om hva som kreves 
for å være en ansvarlig tilbyder av finansielle produkter 
og tjenester i de markedene der DNB har virksomhet, 
der endringene skjer raskt og der interessentene stil-
ler tydelige krav, er viktig. Stadig nye kombinasjoner av 
teknologi og finansielle tjenester utfordrer de etablerte 
normene knyttet til ansvarlige produkter og tjenester, 
for eksempel personvern, informasjonssikkerhet og 
tilgjengelighet. Det er nødvendig å utfordre organisa-
sjonen på potensielle endringer for at DNB skal handle 
etisk og bærekraftig i et langsiktig perspektiv.

SIKRE PERSONVERN OG 
INFORMASJONSSIKKERHET

HVORFOR DET ER VESENTLIG
DNB forvalter store mengder informasjon om kunder av 
både personlig og forretningsmessig karakter. Mengden 
av informasjon øker i takt med bruken av digitale 
produkter og tjenester. Nye teknologiske løsninger og 
et stadig mer komplekst trusselbilde krever at ansatte 
forstår aktuelle risikoer og hvordan kundeinformasjon 
forvaltes på en trygg måte. Dette er avgjørende for å 
forebygge at informasjon kommer på avveier og for å 
opprettholde kundenes tillit. I 2016 var det digitale trussel-
bildet og hendelser mot DNB kjennetegnet av ulike former 
for bedragerier, utvikling av nettbank-virus og forsøk 
på digital spionasje. Utfordringene som treffer DNB, er 
de samme som treffer hele finansbransjen, i Norge og 
internasjonalt.

POLICY OG TILNÆRMING
Personvern omfatter enkeltindividets grunnleggende 
rettigheter, som retten til privatliv og retten til å kunne 
bestemme over egne personopplysninger. Behandling 
av personopplysninger påvirker kunders tillit til DNB. 
DNB jobber aktivt med å sørge for at personopplysnin-
ger behandles i tråd med krav gitt i EUs nye personvern-
forordning, General Data Protection Regulation (GDPR). 
Personvernforordningen forventes å tre i kraft som ny 
norsk personvernlov i mai 2018. DNB har et personvern-
ombud som har ansvar knyttet til prosesser for innsyns-
rett, skjermingsrett, mistanke om uautorisert innsyn, 

→

64

3
Ansvarlig virksomhet

Mestre kunsten å møte kunden

www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html
www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html


personvernforespørsler samt meldinger til Datatilsynet 
ved eventuell uautorisert utlevering av personopplys
ninger. DNB rapporterer og følger opp avvik i henhold 
til dagens regelverk. Eksisterende prosess for avviks
håndtering vil bli revidert som del av handlingsplanen 
for personvern for perioden 2017–2018.

Videre har DNB en egen policy for sikkerhet som er 
retningsgivende for arbeidet med dette området i konser
net. For å understøtte sikkerhetspolicyen har konsernet 
retningslinjer og regler for informasjonssikkerhet og 
behandling av personopplysninger, og disse skal ivaretas 
i alle systemløsninger, produkter, prosesser og tjenester. 

Etter at konsernets krav knyttet til informasjons
sikkerhet og styringen av denne ble revidert i 2015, arbei
det DNB i 2016 med å implementere endringene. Risiko 
knyttet til informasjonssikkerhet rapporteres hvert kvar
tal til konsernledelsen og styret, og hvert år får konsern
ledelsen en gjennomgang av trusselbildet mot DNB.

EVALUERING AV RESULTATER 2016
DNB beveger seg i retning av mer automatisering og digi
talisering, og sikkerhetsområdet er intet unntak. I 2016 
ble det etablert en handlingsplan for informasjonssikker
het, og fremdrift rapporteres til konsernledelsen. Det er 
satset betydelig på tekniske sikringstiltak for å forebygge 
bedragerier på en bedre og mer effektiv måte, noe som 
vil fortsette i 2017. Oppfølging av ITleverandører er også 
en viktig del av sikkerhetsarbeidet.

DNB ønsker å hjelpe kunder å sikre seg bedre for å fore
bygge nettkriminalitet. I 2016 arrangerte DNB kundesam
linger der det ble gitt råd om informasjonssikkerhet. På 
dnb.no får kunder informasjon og råd om trygg bruk av 
nettbank, kort, mobilbank og andre tjenester. Kunder 
varsles hvis de har nettbankvirus på datamaskinen. 

DNB samarbeider med private og offentlige aktører for 
å forebygge kriminalitet, både i Norge og internasjonalt. 
DNB har vært initiativtager og bidragsyter i FinansCERT, 
en organisasjon som bidrar til håndtering av sikkerhets
hendelser på tvers av bransjen. Videre har DNB et godt 
samarbeid med blant andre Kripos og anmeldte flere 
forhold til politiet i 2016. Innsatsen innen sikkerhet gjør 
DNB til en trygg og sikker finansinstitusjon for kunder 
og samarbeidspartnere.

AMBISJONER
Kompetanse og bevissthet blant ansatte er sentralt for 
å redusere risiko. I 2016 ble et interaktivt opplæringspro
gram utviklet og distribuert til alle ansatte. Som tidligere 
år ble også Nasjonal sikkerhetsmåned markert i oktober, 
en omfattende kampanje i hele konsernet knyttet til 
ulike temaer innen informasjonssikkerhet. Aktivitetene 
måles og evalueres, og DNB vil fortsette å jobbe strate
gisk med kommunikasjon og opplæring i sikkerhet i 2017.

I slutten av 2016 etablerte DNB en konsern over
gripende handlingsplan for personvern for perioden 
2017–2018. Handlingsplanen omfatter forbedring av 
styringsdokumenter og rammeverk og skal bidra til 
kvalitets heving i behandlingen av personopplysninger 
i konsernets prosesser med tilhørende ITinfrastruktur. 
I tillegg skal kompetansen om personvern heves blant 
ansatte i DNB.

Les mer om mål og tiltak innenfor temaet «Mestre 
kunsten å møte kunden» i bærekraftsbiblioteket.

Lenke til bærekraftsbiblioteket: 
dnb.no/omoss/samfunnsansvar/ 
barekraftsbibliotek.html
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SØRGE FOR ENGASJERTE MEDARBEIDERE

HVORFOR DET ER VESENTLIG
Finansbransjen er i en tid med høyt endringstempo hvor 
innovasjon, teknologi, konkurransekraft og kunde innsikt 
blir enda viktigere. Det stiller nye krav til den enkelte og 
ikke minst til hvordan DNB setter sammen konsernets 
samlede kompetanse. For å møte morgendagens 
behov må DNB både tiltrekke seg ny kompetanse og 
videre utvikle den konsernet allerede har. Fremtidens 
medarbeidere stiller også andre krav til sine arbeids givere. 
Disse faktorene må hensyntas når ulike oppgaver skal 
organiseres og for å sikre at konsernet fortsatt vil være 
en attraktiv arbeidsplass.

POLICY OG TILNÆRMING
For å nå sine forretningsmessige mål og lykkes med 
visjonen «kunsten å møte kunden» er DNB avhengig av 
engasjerte og motiverte medarbeidere. Det over ordnede 
ansvaret for dette ligger hos HR. Retningen for arbeidet 
med kultur og kompetanseutvikling av DNBs organisasjon 
blir satt av konsernstrategien og er også påvirket av den 
økte digitaliseringstakten. Konsernpolicy for med arbeider 
og organisasjon er førende for arbeidet med å fremme 
tilpasningsevne og endringskapasitet. Denne utdypes 
i retningslinje for å tiltrekke og ansatte ny medarbeider 
og retningslinje for ledelses og kompetanseutvikling. 

Konsernpolicy for medarbeider og organisasjon slår fast 
at kompetanseutviklingen er forankret i konsernets stra
tegiske og forretningsmessige mål og skal muliggjøre at 
den enkelte medarbeider kan utnytte sine evner. Ledere 
skal sikre at de ansatte har klart definerte mål for sitt 
arbeid og at hver enkelt ser sammenhengen mellom sitt 
arbeid og konsernets verdiskaping. DNB tilrettelegger 
for faglig og personlig utvikling for de ansatte slik at de 
stimuleres og gis mulighet til å utvikle sin kompetanse. 

DNBs ordning for variabel godtgjørelse er utformet i 
tråd med konsernets retningslinjer og underbygger stra
tegien, finansielle mål og verdier. Den totale avlønningen 
skal være konkurransedyktig og kostnads effektiv og skal 
ikke bidra til å påføre konsernet uønsket risiko. Konsernets 
totale ramme for variabel godtgjørelse fastsettes årlig 
av styrets kompensasjonsutvalg. De individuelle tildel
ingene skjer innenfor gitte rammer i de enkelte en hetene 
og baseres på helhetlige vurderinger av den enkeltes 
forhåndsavtalte finansielle og ikkefinansielle mål. 

EVALUERING AV RESULTATER 2016
Tiltak som i løpet av 2016 i særlig grad bidro til høyt enga
sjement og god forståelse for konsernets strategiske 
retning, var innføringen av samhandlingsplattformen 
@work (Facebook for bedrifter), et avgjørende virke

middel for å skape økt informasjonsdeling, åpenhet og 
engasjement i organisasjonen. Et annet viktig tiltak 
var Brand Ambassadorprogrammet, som synliggjør 
ansatte som kan trekkes frem som forbilder i måten de 
er til stede for kunder og kolleger og skaper engasjement 
og positivitet om og i DNB.

De ansattes kompetanse blir mer vesentlig som 
konkurransefortrinn fremover. Hver enkelt forventes å 
ta ansvar for selv å gjøre seg relevant når kompetanse
behovene endrer seg. DNB legger til rette for at ansatte 
kan ut vikle seg både gjennom tilgang på interne og 
eksterne opp læringsaktiviteter og ikke minst gjennom 
kunnskapsdeling i jobben. Mulighet for kompetanse
utvikling er avgjørende for både medarbeiderengasje
ment og langsiktig verdiskaping. 

Lærings og utviklingsaktivitetene for konsernets 
ledere la i 2016 spesielt vekt på endringledelse og inno
vasjon gjennom både breddekommunikasjon, større 
samlinger for ledere og ledelsesutviklingsprogram. 
Konsernets forutsetninger for endring og innovasjon 
samt medarbeiderengasjement blir målt tre ganger i 
året gjennom medarbeiderundersøkelsen PULS.

DNB har blant annet satt i gang et program for ledere, 
«Prestasjonsledelse», som er rettet spesielt mot å ut vikle 
gode prestasjoner blant medarbeidere som arbeider med 
personmarkedet. I dette arbeidet er det tre fokus områder: 
være tydelig på mål, være tett på i oppfølgingen av medar
beiderne og gi konstruktive tilbakemeldinger. Det bekref
tes gjennom medarbeiderundersøkelsen at det å involvere 
den enkelte medarbeider øker motivasjon og engasjement.

Den viktigste arenaen for læring og for å sikre rett 
kompetanse er likevel den enkeltes daglige arbeids
oppgaver. For å sikre at alle ansatte kan levere etter beste 
evne legges det opp til jevnlig dialog mellom ledere og 
medarbeidere. Det forventes at alle avholder minimum 
to årlige samtaler knyttet til den enkeltes mål og utvik
ling. 94 prosent av ansatte melder at mål og utviklings
samtalen ble gjennomført i 2016. 

For å sikre muligheten til å tiltrekke og beholde kritisk 
kompetanse kan forretningsområdene ha belønnings
ordninger tilpasset markedspraksis som avviker fra 
konsernets øvrige ordninger. Det er et bærende prinsipp 
i DNB at all belønning skal baseres på helhetlige vurde
ringer av den enkelte medarbeiders bidrag til oppnåelsen 
av konsernets, enhetens og individuelle mål. For DNBs 
kontorer og datterselskaper i utlandet er ordningene 
tilpasset lokalt arbeidsmarked og reguleringer.

Det ble gjennom 2016 foretatt jevnlige PULSmålinger 
som omfattet alle medarbeiderne i konsernet. Resul
tatene viste at de ansatte har et høyt engasjement og 
at lederne kommuniserer godt. PULSmålingene for 
2016 tegner et bilde av en robust organisasjon som har 
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klart seg godt gjennom betydelige endringer. Det lave 
sykefraværet er også en indikasjon på at de ansatte er 
engasjert i jobben. Sykefraværet var i 2016 på 4,5 prosent, 
sammenlignet med 4,4 prosent i 2015. I 2017 fortsetter 
arbeidet med å opprettholde et stabilt, lavt sykefravær.

AMBISJONER
Fra og med 2017 er endring og innovasjon et mål som 
både konsernet og det enkelte forretnings og støtte
område vil bli målt og fulgt opp på. Målet frem mot 2019 
er fortsatt å sikre motiverte medarbeidere. Det inne
bærer å forbedre engasjementsindeksen i den årlige 
medarbeider undersøkelsen, styrke intern kulturen 
gjennom nye initiativ og følge opp lederes kvartals vise 
resultater på lederkommunikasjon.

FREMME TILPASNINGSEVNE OG 
ENDRINGS KAPASITET

HVORFOR DET ER VESENTLIG
DNB har en historie preget av stor evne til å tilpasse seg 
endringer, både i markedet, konkurransesituasjonen og 
rammebetingelsene. Konsernet har lykkes med å endre 
sin kompetanse og bruke tidligere erfaringer. Nå utford
rer farten og kompleksiteten i endringene DNBs evne til 
å tenke fundamentalt nytt. 

Digitalisering innenfor de fleste områder i konsernet 
gjør at det er behov for ny kompetanse og færre ressur
ser i tiden fremover. Automatisering vil fjerne arbeids
oppgaver, og endret kundeadferd gjør det nødvendig med 
kompetanse på ny teknologi og andre arbeidsmetoder, 
produkter og tjenester. 

POLICY OG TILNÆRMING
Konsernpolicy for medarbeider og organisasjon er 
retningsgivende for arbeide med å fremme tilpasnings
evne og endringskapasitet. Denne utdypes i retningslinjer 
for omstillings og innplasseringsprosessen, ledelses og 
kompetanseutvikling og «international assignment». Det 
skal gjennomføres kartleggings/veilednings samtaler 
med alle arbeidstagere i enheter som berøres av omstil
lingsprosesser som medfører overtallighet.

Læring skjer primært gjennom det daglige arbeidet, det 
vil si gjennom utfordrende oppgaver og prosjekter samt 
tilbakemeldinger på prestasjoner. Som et supplement 
tilbys strukturerte og målrettede opplæringsprogram
mer. Ledere er ansvarlige for å legge til rette for læring 
og sikre at den tilegnede kompetansen benyttes til beste 
for den enkelte og for DNBkonsernet.

DNBs jobbsenter er etablert for blant annet å hjelpe 
og støtte medarbeiderne i endringsprosessene som 
blir konsekvensen av dette. Hensikten med et opphold 
i jobbsenteret er at medarbeiderne skal bli bevisst sin 
egen kompetanse og settes i stand til å søke på aktuelle 
stillinger internt eller eksternt. De kan få veiledning og 
coaching i forbindelse med de valgene de må ta, og det 
tilrettelegges for interne og eksterne hospiteringsopp
drag for å tilegne seg ny kompetanse. Det gis også tilbud 
til ansatte som av ulike årsaker ikke kan fortsette i sin 

stilling, og hvor alternative oppgaver eller tilrettelegging 
er nødvendig. Gjennom samarbeid med humanitære 
organisasjoner har jobbsenteret kunnet tilby menings
fulle oppgaver på flere områder. 

EVALUERING AV RESULTATER 2016
Gjennom 2016 var totalt 212 medarbeidere innom jobb
senteret for hjelp og støtte. 28 medarbeidere gikk ut av 
konsernet, mens 78 medarbeidere fikk annen jobb internt. 
Jobbsenteret bistod 188 medarbeidere med helsemes
sige utfordringer. Turnover for DNBkonsernetvar på 
5,4 prosent. Det er ingen store forskjeller mellom kvinner 
og menn. 816 nye ble rekruttert inn. Se Nøkkeltalltabel
len nedenfor for mer informasjon.

Kompetanse og talenter må også forvaltes godt i forret
ningsområdene, og det gis utstrakt opplæring i regi av 
konsernet. 

Det ble i 2016 utviklet nye konsernprinsipper for kompe
tanseuvikling som vektlegger hver enkelts ansvar for å 
holde seg oppdatert og viktigheten av at alle til egner 
seg digital kompetanse. Gjennom året ble det lagt ytter
ligere vekt på å gjøre opplæringstiltak så effektive og 
tilgjengelige som mulig gjennom å benytte digitale 
opp læringsprogrammer.

AMBISJONER
Det vil være utfordrende å få til tilstrekkelig intern 
om rokering fremover. Kompetansebehovet kan ikke 
dekkes kun gjennom intern kompetanseutvikling – det 
må rekrutteres eksternt. Dette skjer samtidig som andre 
bedrifter og bransjer opplever samme utfordringer og 
vil derfor gi en periode med et krevende arbeidsmarked. 

TILTREKKE OG UTVIKLE TALENTER

HVORFOR DET ER VESENTLIG
I en bransje med høy endringstakt blir konsernet også 
utfordret på sin samlede kompetanseprofil. Mens det 
tidligere er blitt lagt størst vekt på tradisjonell finans
kompetanse, er det nå nødvendig å bli sterkere på digital 
kompetanse. Dette får betydning for dem som allerede 
jobber i DNB samtidig som det gir en annen retning på 
kompetanseprofilen på dem konsernet ønsker å tiltrekke 
seg. DNB må bli en mer attraktiv arbeidsgiver for perso
ner med spesialkompetanse som ikke nødvendigvis har 
bank som sin foretrukne bransje. 

POLICY OG TILNÆRMING
Konsernpolicy for medarbeider og organisasjon er 
retningsgivende for arbeidet med å fremme tilpasnings
evne og endringskapasitet. Det utdypes i retningslinjen 
for å tiltrekke og ansette ny medarbeider og retningslinje 
for ledelses og kompetanseutvikling. 

For å posisjonere seg tydeligere overfor digitale miljøer 
og profiler har DNB gått nye veier for å tiltrekke seg ny 
kompetanse innen teknologi og innovasjon. Konkurran
sene «DNB Digital Challenge» og «Vippsathon» er blitt 
arrangert og har resultert i ansettelse av både nyutdan
nede, deltidsansatte og «summer interns». 
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EVALUERING AV RESULTATER 2016
DNB er en av de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge 
og ble av økonomistudentene rangert som nummer én 
i Universums undersøkelse i 2016 for andre år på rad. 
Videre ble DNB for første gang kåret til landets mest 
attraktive arbeidsgiver blant personer som har noen års 
arbeidserfaring, «Professionals», i kategorien «Business».

DNB har også økt sin attraktivitet blant ITstudenter og 
ble rangert som den femte mest attraktive arbeidsplas
sen. Dette viser at DNB har stor tiltrekningskraft når det 
søkes etter nye medarbeidere utenfor konsernet. DNB 
hadde 67 studenter på «summer internship».

I 2016 rekrutterte DNB syv nye kandidater med ulik 
bakgrunn og erfaring til konserntraineeprogrammet. 
Programmet har en varighet på to år og består av opphold 
i fem forskjellige fagmiljøer, derav tre måneder ved et 
av DNBs kontorer utenfor Norge. Kandidatene får et 
individuelt utviklingsløp og en mentor i lederposisjon.

DNB er også opptatt av å beholde gode medarbeidere. 
Det sees etter potensial i den enkelte leder og med arbeider. 
Det gjennomføres derfor løpende talentgjennomganger 
hvor prestasjoner og potensial vurderes med vekt på å 
utvikle ledere og medarbeidere slik at de er klare for å 
kunne møte nye utfordringer og oppgaver.

DNBs ledere spiller en avgjørende rolle for medarbei
deres utvikling og for at DNB skal nå sine mål. Lederskap 
i DNB skal følge tre prinsipper: skape resultater, utvikle 
individer og team samt vise vei og drive endring. Prinsip
pene er beskrevet i DNBs styringsprinsipper.

DNB tilbyr forretningskritisk opplæring gjennom fire 
fagakademier innen kreditt, sparing, forsikring og cash 
management til hele konsernet. Akademiene tilbyr blant 
annet opplæring i henhold til bransjekrav satt av Finans 
Norge for salg av spare og skadeforsikringsproduk
ter. 2 468 ansatte deltok på opplæring via DNBs egne 
akademier. 9 471 ansatte gjennomførte konsernfelles 
opplæringstiltak i @work. Dette er nesten en dobling fra 
2015. Det ble brukt 2 339 kroner i kompetanseutvikling 
per ansatt, og dette er omtrent det samme som i 2015. 
DNB legger stor vekt på å styrke ansattes kunnskap om 
og bevissthet rundt etikk, antihvitvasking, antiterror
finansiering og informasjonssikkerhet. DNB er avhengig 
av å ha god tilgang på både spisskompetent fagpersonell 
og gode ledere som lykkes i å skape endring og å utvikle 
egne områder. DNB har lagt til rette for utviklingspro
grammer rettet mot både ledertalenter og toppleder
talenter. Deltagerne på disse programmene viser seg 
å ta større ansvar både gjennom og etter deltagelsen. 

AMBISJONER
DNB skal i 2017 ansette ca. 100 nye medarbeidere med 
ITkompetanse. DNB skal fortsette å være den meste 
attraktive arbeidsgiveren for studenter.

IVARETA LIKESTILLING OG MANGFOLD

HVORFOR DET ER VESENTLIG
DNBkonsernet er opptatt av å være en redelig og profe
sjonell part i arbeidslivet som går foran på temaer som 

mangfold og kvinner i ledelse. Bakgrunnen for at DNB 
har satt dette høyt på agendaen er at kjønnsbalanse 
og mangfold i etnisk og formell bakgrunn i ledende stil
linger vil bidra til at DNB kan levere bedre resul tater. 
Siden DNB er Norges største bank vil det som skjer 
i konsernet også bety mye for likestillingsarbeidet i 
finansnæringen.

POLICY OG TILNÆRMING
DNB har som mål å betale lik lønn for likt arbeid og presta
sjon uansett kjønn. Konsernet skal fortsatt ha lønns
differensiering basert på prestasjoner, men ambisjonen 
er å rette opp i historiske skjevheter. Banken satte i 2016 
av en likelønnspott på 17 millioner kroner til å utjevne 
skjevheter som ikke kan forklares med annet enn kjønn. 
I samarbeid med fagforeningene er det ut arbeidet en 
handlingsplan for likelønn som oppsummerer ulike 
tiltak i den norske delen av konsernet. Handlings planen 
omhandler blant annet likestilt deltagelse, kjønnsbalanse 
som kriterium ved innplassering i omstililngsprosesser 
og i ansettelsesprosesser, interne mentor og nettverks
ordninger for kvinner, kartlegging og analyse av lønns
nivå og lønnsforskjeller i enheter, likelønnsføringer og 
kvalitetssikring i lønns og bonusoppgjør.

Gjennom konsernets retningslinje for rekruttering 
sikres kvalitet, mangfold og likebehandling i utvelgelses
prosesser. Lokale regulatoriske krav etterleves, og diskri
minering tolereres ikke i rekrutteringsprosessene.

DNB har stort etnisk og nasjonalt mangfold i den inter
nasjonale delen av virksomheten, og det er iverksatt 
konkrete tiltak for å øke mangfoldet i den norske delen av 
konsernet. I rekrutteringsarbeidet rettet mot studenter 
vektlegges kjønn og etnisk bakgrunn. DNB jobber også 
aktivt med å tiltrekke seg medarbeidere fra et bredt 
utvalg utdannelsesinstitusjoner og fagområder.

DNB har etablert flere mål for å sikre tilstrekkelig tilgang 
på kvinnelige ledertalenter: minimum 50 prosent kvinne
andel på interne lederutviklings og talent programmer 
og minimum 40 prosent kvinnelige kandidater på lister for 
etterfølgerplanlegging. Det er satt krav til at ledere iden
tifiserer potensielle kvinnelige ledertalenter og benyt
ter mål og utviklingssamtalene til å motivere disse til 
å søke lederutfordringer. Det er også etablert en intern 
mentor og nettverksordning for kvinnelige ledertalenter. 
I rekrutteringsprosesser til lederstillinger skal best kvali
fiserte kvinne og mann identifiseres før endelig valg av 
kandidat tas. Ved rekruttering av ledere skal det stilles 
krav til at det identifiseres kvinnelige kandidater, og disse 
skal aktivt oppfordres til å søke stillingene. Balansert 
kjønnsfordeling skal være et av innplasseringskriteriene 
i omstillingsprosesser. Ved endringer i sammensetning 
av ledergrupper skal det legges særskilt vekt på å oppnå 
en forbedring av kjønnsbalansen.

EVALUERING AV RESULTATER 2016
DNB har som mål at det på de fire øverste ledernivåene 
i konsernet skal være minst 40 prosent kvinner. For å 
nå målet har konsernet iverksatt ulike tiltak. Andelen 
kvinner i ledende stillinger var ved utgangen av 2016 på 
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Kjønnsfordeling
Prosent

→

Medarbeidere i tall

33,5 prosent, en økning fra 31,3 prosent i 2015. Målene 
i dette viktige arbeidet er ennå ikke nådd, men DNB 
er på god og riktig vei. Konsernet jobbet aktivt med 
til takene for å bedre kjønnsbalansen i ledelsen i 2016, 
og de er godt innarbeidet i forretningsområdene. Det 
er et positivt engasjement i organisasjonen rundt disse 
tiltakene, og dette har blitt forsterket av fortsatt posi-
tiv oppmerksomhet fra mediene, andre virksomheter 
og forskningsmiljøer. DNB ble tildelt YS' likestillingspris 
for 2016 for arbeidet med å bedre likelønns- og likestil-
lingssituasjonen i egen virksomhet. 
 
AMBISJONER
Fremover skal DNB øke satsingen på individuell utvikling 
av lederkompetanse hos identifiserte kvinnelige ledere 
og ledertalenter og ivareta kjønnsbalanse blant ledere og 
nøkkelpersoner som profileres og uttaler seg på vegne 
av selskapet eksternt og internt. Viktige mål fremover 
blir å videreutvikle strategier og tiltak for å sikre like-
stilling blant kvinner og menn og for å øke mangfoldet 
blant medarbeidere og ledere. Dette gjelder spesielt i den 
norske delen av virksomheten, siden det allerede er stort 
etnisk og nasjonalt mangfold i konsernets internasjonale 
enheter. I alle deler av virksomheten skal diskriminering 
på basis av for eksempel etnisk bakgrunn, funksjons-
evne eller kjønn unngås, og DNB skal sikre gode arbeids-
standarder i alle land der konsernet har virksomhet. 

DNB skal tilpasse virksomheten til endringer innen 
pensjon og pensjonsalder i Norge, blant annet gjennom 
en revisjon av konsernets seniorpolitikk.

TRYGGE ARBEIDSFORHOLD OG 
GODT ARBEIDSMILJØ

HVORFOR DET ER VESENTLIG
Tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet har som mål å fore-
bygge og redusere helsemessige problemer som stam-
mer fra arbeidssituasjonen. Tiltak innen sikkerhet skal 
forebygge og redusere de skadelige e�ektene av yrkes-
skader. Helse, miljø og sikkerhet er derfor viktige elemen-
ter i konsernets policy for medarbeider og organisasjon. 
DNB er opptatt av forebyggende arbeidsmiljøtiltak som 
bidrar til ansattes sikkerhet, helse, trivsel og arbeidsglede. 

POLICY OG TILNÆRMING
Styrende dokument er konsernpolicy for medarbeider og 
organisasjon. Denne utdypes i konsernretningslinje for 
helse, miljø og sikkerhet. Samarbeidet mellom ledelse 
og medarbeidere skal sikre at arbeidsmiljøarbeidet er 
fremtidsrettet og integrert i den daglige driften. 

Ledere i DNB skal ha relevant HMS-kunnskap, og nye 
ledere skal gjennomføre HMS-opplæring som opp fyller 
arbeidsmiljølovens og DNBs interne krav til HMS-kunn-
skap. Verneombud får HMS-opplæring i henhold til 
retnings linjer for finansnæringen. Totalt gjennomførte 
fem ledere og 35 verneombud HMS-opplæring i 2016. 
Opp læringen er rettet mot den norske delen av virksom-
heten. I tillegg gjennomføres det opplæring av ledere i 
håndtering av sykefravær. Det jobbes kontinuerlig med →
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2016 2015

Generelt

Antall ansatte i konsernet totalt 11 459 11 840

– herav i Norge 8 244 8 666

Engasjementsindeks 84 84

Rekruttering og mobilitet

Antall eksternt nyansatte, totalt 816 745

– herav kvinner 401 337

Antall eksternt nyansatte, Norge 641 584

– herav kvinner 306 260

Gjennomsnittsalder på nyansatte 30,0 31

Antall som byttet jobb internt, Norge 642 515

Antall ansatte som sluttet ved frivillig avgang, Norge 409 506

Andel ansatte som sluttet ved frivillig avgang, Norge (%) 4,7 5,6

Organisatoriske tilpasninger

Endring i antall årsverk fra året før (373) (263)

Antall virkemiddelpakker 583 271

Antall overført til jobbsenteret 135 85

Sykefravær og inkluderende arbeidsliv, Norge

Sykefravær (%) 4,51 4,42

Sykefravær i form av dagsverk 83 608 80 122

Gjennomsnittlig pensjoneringsalder 60,2 61,4

– inklusive virkemiddelpakker for ansatte over 62 år 62,0 64,7

Antall personer avgått med uførepensjon før 62 år 38 42

Likestilling og mangfold

Gjennomsnittsalder, menn 42,5 43,0

Gjennomsnittsalder, kvinner 41,7 42,4

Kvinneandel (%) 52,1 53,9

Kvinneandel av deltidsarbeidende (%) 68,9 72,9

Gjennomsnittslønn i Norge, kvinner (deltidsstillinger er gjort om til fulltid) 568 952 548 994

Gjennomsnittslønn i Norge, menn (deltidsstillinger er gjort om til fulltid) 707 309 687 614

Kvinneandel konsernledelsen (%) 30,8 33,3

Kvinneandel på ledernivå 3 (%) 29,3 26,9

Kvinneandel på ledernivå 4 (%) 34,9 32,2

Kvinneandel på ledernivå 5 (%) 34,9 35,4

Kvinneandel på ledernivå 1–4 (%) 33,5 31,3

Kvinneandel på ledernivå 1–5 (%) 34,2 33,4

Nøkkeltall
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å sikre førstehjelpskompetanse blant de ansatte gjen
nom kurs og filmer.

DNB er opptatt av å ha et inkluderende arbeidsmiljø. 
Reduksjon i sykefraværet, tilrettelegging for arbeids
tagere med nedsatt arbeidsevne og en økning i den gjen
nomsnittlige pensjoneringsalderen er DNBs mål som 
IAbedrift. Målene diskuteres jevnlig med NAV. Avtalen 
gjelder ut 2017.

I DNB i Norge kartlegges årlig det fysiske og ergo
nomiske arbeidsmiljøet samt kunnskap om miljømål 
og fysisk sikkerhet. Gjennom HMSundersøkelsen har 
ansatte mulighet til å påvirke eget arbeidsmiljø slik at 
tiltak kan iverksettes.

For å motvirke konsekvensen av stillesittende arbeid 
er det god tilgang på hev/senk arbeidsbord og mulig
het for ergonomisk oppfølging gjennom bedriftshelse
tjenesten. Som et forebyggende tiltak er det i Oslo, 
Bergen og Trondheim tilrettelagt for fysisk aktivitet 
gjennom egne treningstimer.

DNB legger til rette for medarbeidere med nedsatt funk
sjonsevne. Antall parkeringsplasser for handi kappede 
tilpasses behovet i det enkelte bygg. Konsernet har 
retningslinjer som omhandler trakassering, mobbing 
og annen utilbørlig adferd. Retningslinjene skal sikre at 
en rapportert hendelse blir vurdert raskt, forutsigbart 
og konsekvent.

Risikoen for ran er tilnærmet eliminert som følge 
av overgangen til kontantløse bankkontorer. Det blir 
derfor ikke lenger gjennomført kurs i håndtering av 
rans situasjoner i den norske delen av virksomheten. 
569 medarbeidere deltok på kurs i trusselhåndtering, 
sikkerhet og brannvern i løpet av året. 37 medarbeidere 
i den norske delen av virksomheten ble utsatt for trusler. 
Det ble i 2016 gitt vitnestøtte for to ansatte som vitnet 
i en rettssak.

EVALUERING AV RESULTATER 2016
I 2016 ble det gjennomført 13 evakueringsøvelser i den 
norske delen av virksomheten. Det ble registrert 13 ulyk
ker og skader i arbeidstiden eller i forbindelse med reise 
til eller fra arbeid, men ingen av alvorlig art. Arbeids
ulykker registreres i konsernets hendelsesdatabase og 
meldes til NAV som yrkesskade. Hendelsene rapporteres 
til konsernets arbeidsmiljøutvalg, og alvorlige hendelser 
meldes til Arbeidstilsynet. Straffbare handlinger som har 
preg av vold eller tvang, meldes i tillegg til konsernets 
avdeling for sikkerhet for videre oppfølging. 

AMBISJONER
DNB skal fortsette arbeidet med å utvikle og gjennomføre 
forebyggende arbeidsmiljøtiltak som bidrar til ansattes 
sikkerhet, helse, trivsel og arbeidsglede. @work (Face
book for bedrifter) og nano læring (korte intensive kurs) 
skal i økende grad brukes for å bygge kultur, gi opplæring 
i ergonomi samt gi generell opplæring innen HMS.

Les mer om mål og tiltak innenfor temaet «Ha den riktige 
kompetansen» i bærekraftsbiblioteket.

Lenke til bærekraftsbiblioteket: 
dnb.no/omoss/samfunnsansvar/ 
barekraftsbibliotek.html
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FREMME NYSKAPING OG OMSTILLING

HVORFOR DET ER VESENTLIG
Som Norges største bank har DNB en ambisjon om å 
legge til rette for utviklingen av et aktivt og velfunge
rende næringsliv. DNBs viktigste bidrag for å fremme 
nyskaping og omstilling og medvirke til langsiktig verdi
skaping i Norge er å være en kompetent partner som gir 
gode råd, bidrar til egen og fremmedkapitaltilgang for 
bedrifter og sikrer effektive oppgjørsløsninger.

I dag finnes det ca. 500 000 små og mellomstore bedrif
ter (SMB) i Norge. Disse utgjør grunnfjellet i norsk nærings
liv. De representerer 99 prosent av alle bedrifter i landet 
og står for halvparten av verdiskapingen. For å være en 
god bank for norske kunder med virksomhet i utlandet, er 
det også viktig at DNB har en bred internasjonal tilstede
værelse innenfor næringer der Norge er en sentral aktør.

SMBer er svært viktige vekstmotorer og en viktig kilde 
til omstilling og nyskaping i norsk næringsliv. Selv om de 
fleste forblir små, er det noen få som vokser kraftig, og 
disse skaper mange arbeidsplasser. Hvert år forsvinner 
flere tusen bedrifter og blir erstattet av minst like mange 
nye. De nye bedriftene som kommer til, vokser raskere 
og har høyere produktivitet enn bedriftene de erstat
ter. Dette fører til endring, vekst og økt produktivitet. 

POLICY OG TILNÆRMING
Endringstakten i samfunnet øker stadig, og gjennom
snittlig levetid for bedrifter er betydelig redusert de siste 
årene. Samtidig skaper nye og innovative bedrifter vekst 
og nye arbeidsplasser. Derfor blir gründerne bare vikti
gere og viktigere for å opprettholde dagens velferdssam
funn. Det etableres 50 000 nye bedrifter i Norge hvert år, 
og av disse er det omtrent tre av ti som overlever de første 
fem årene. For DNB er det viktig å være med fra starten 
og sørge for at flest mulig av oppstartsbedriftene lykkes. 
DNB skal være en bidragsyter til at flere våger å satse og 
lykkes med å skape sin egen og andres arbeidsplass. DNB 
har over flere år hjulpet gründere og oppstartsbedrifter. 
Mye har handlet om å gjøre hverdagen enklere og være 
gode sparringpartnere og rådgivere. Oppgaven med å 
fremme nyskaping og omstilling i norsk økonomi må 
løses av hele konsernet. For eksempel berører satsingene 
DNB NXT og DNB NXT Accelerator flere forretnings og 
støtteområder på tvers av DNB og vil være viktige for 
hele DNBkonsernet i årene fremover.

Viktigste tiltak:
 ■ Oppstartsboka: en gratis guide for gründere med 
nyttig informasjon, tips og triks om hvordan man 
starter sin egen bedrift. Om lag 100 000 bøker er 
blitt delt ut siden mai 2014.

 ■ Oppstartslosene: et spesialistteam som er 
organisert under bedriftsmarkedssegmentet i DNB. 
Losene veileder dem som ønsker å starte for seg selv 
og hjelper kommende bedriftseiere gjennom alt det 
de må ta stilling til i idé, oppstarts og vekstfasene. 
Tjenesten er gratis og landsdekkende. I 2016 fikk 
2 763 potensielle gründere hjelp av spesialistteamet, 
og siden begynnelsen i 2014 har losene hjulpet over 
8 000 oppstarts og gründerselskaper. Oppstarts
losene lager webinarer, holder kurs og er til stede 
på gründerarenaer i hele Norge. Brukerne er svært 
fornøyde med denne tjenesten. 

 ■ Egne nettsider under dnb.no som er rettet spesielt 
inn mot oppstartsbedrifter og legger vekt på 
kunnskaps deling.
 ■ Tett samarbeid med gründerhus og oppstarts
miljøer i hele Norge.

 
EVALUERING AV RESULTATER 2016
DNB har som Norges største bank en viktig rolle gjennom 
å bidra til kapitaltilgang til norsk næringsliv. Næringslån 
er en viktig kilde til vekst og lønnsomhet for bedrifter. 
DNB økte sine utlån til SMBer med 5,3 prosent fra 2015 
til 2016 (3,7 prosent i 2014–2015). DNBs vekst i utlån er 
høyere enn markedet generelt, der tolvmånedersvekst 
for ikkefinansielle foretak i Norge var på 2 prosent per 
desember 2016.

Omstillingen av Norge krever også at privat kapital 
settes i arbeid for å bidra til fremtidig vekst og verdi
skaping. DNB har Norges største nettverk av gründere 
og oppstartsselskaper. Samtidig har konsernet Norges 
største nettverk av investorer. DNB ønsker å legge til 
rette for at disse møtes. Det er i møtet mellom idé og 
kapital at fremtidens verdier og arbeidsplasser skapes. 
DNB lanserte derfor DNB NXT i 2016, som er en langsiktig 
strategi for å bidra til at mer privat kapital investeres i 
spennende vekstbedrifter. 

Mot slutten av 2016 lanserte konsernet DNB NXT Acce
lerator. DNB og StartupLab inviterte lovende startups 
til DNB NXT Accelerator, et tremånedersprogram for 
teknologiselskaper. Formålet med akselleratorprogram
met er at de utvalgte bedriftene raskt skal komme ut 
til kundene med sitt produkt. Programmet bidrar med 
finansiering, kompetanse, nettverk, råd og støtte. Les 
mer om DNB NXT på side 16.

DNB jobber med løsninger som skal gjøre hverdagen til 
kunder og bedrifter enklere. Forenklinger og mer kost
nadseffektive løsninger styrker bedriftenes lønnsomhet. 
Betaling er et av områdene innenfor bank og finans som 
er i størst utvikling. DNBs betalingsapp Vipps har over 
to millioner brukere, og i løpet av 2016 ble mer enn 30 000 
mindre bedrifter, lag og foreninger registrerte vip psere. 

Bidra til sunn økonomi
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DNB skal nå gjøre Vipps tilgjengelig i langt flere betalings
situasjoner, blant annet netthandel, regningsbetaling 
og betaling i fysiske butikker. 

Et eksempel på mer effektive løsninger som DNB har 
lansert, er Vipps Faktura. I 2016 ble det utstedt 164 millio
ner papirfakturaer i Norge med en estimert samfunns
kostnad på 21 milliarder kroner. Dette er tidkrevende og 
kostbart for både bedrifter og kunder. I slutten av oktober 
2016 ble det åpnet for fakturabetaling gjennom Vipps. 
På under tre måneder hadde 500 000 brukere akseptert 
Vipps Faktura. Vipps Faktura bidrar til at langt flere av 
kundene betaler i tide og sparer bedriftene for betyde
lige kostnader. Et annet eksempel er enklere betalings
løsninger for netthandel. En høy andel av kundene 
avbryter handelen på nett grunnet kompliserte beta
lingsløsninger. Utvikling av enkle løsninger er viktig for 
å øke salget på nett, og der har Vipps ambisjon om å bli 
den foretrukne løsningen. I løpet av 2017 vil det være mulig 
å betale uten bruk av kort eller kontanter i mange tusen 
butikker i Norge. Les mer om Vipps på side 47.

AMBISJONER
DNBs ambisjon er å bistå alle som starter bedrift og 
legge til rette for at flere gjør det. DNB spiller en viktig 
rolle som bindeledd mellom idé og kapital. DNB kan 
løfte frem lovende gründerbedrifter og bidra til at de 
får best mulig vekstvilkår. Noen av disse vil bli kunder 
i årene som kommer, andre vil bli samarbeidspartnere 
og noen kanskje også fremtidige konkurrenter, men alle 
vil bidra positivt til samfunnet. DNB erkjenner samtidig 
at konsernet ikke sitter på alle løsningene selv, og det 
er derfor viktig at det dannes nye former for allianser 
og samarbeid.

Styret og konsernledelsen i DNB følger satsingen på 
oppstart og bidrar i samfunnsdebatten om hva som 
er riktige og viktige tiltak for å fremme nyskaping og 
omstilling. Det rapporteres jevnlig til konsernledelsen 
og styret om de tiltak som iverksettes. Konsernledel
sen deltar aktivt på arenaer og arrangementer som er 
relevante for gründere og bedrifter i omstilling og vekst.

FREMME ØKONOMISK KOMPETANSE

HVORFOR DET ER VESENTLIG
Med to millioner personkunder i Norge har DNB et spesi
elt ansvar for å sørge for at flest mulig får muligheter 
til ta gode økonomiske beslutninger. Undersøkelser 
viser at dårlige økonomiske vaner går i arv, og DNB ser 
det som sitt samfunnsansvar å lære spesielt barn gode 
økonomiske vaner tidlig. Kunder med god økonomisk 
kompetanse, kan også ta gode økonomiske valg. Det 
er gunstig for samfunnet, kunden og DNB.

POLICY OG TILNÆRMING
Ansvaret for å fremme økonomisk kompetanse er 
nedfelt i konsernpolicyen for samfunnsansvar, der det 
står at banken skal støtte samfunnsnyttige formål og 
sikre viktige samfunnsverdier i de områder og bransjer 
der konsernet opererer. Bankens hovedsatsing for å 

fremme økonomisk kompetanse i 2016 var det pedago
giske opplegget Lærepenger, utviklet i samarbeid med 
Røde Kors. Lærepenger er et digitalt læringsverktøy som 
består av fem moduler innenfor privatøkonomi. Oppleg
get er utarbeidet slik at det skal passe for læringsmålene 
for 5.–7klasse. DNB mener det er viktig at barn lærer 
om privatøkonomi tidlig, slik at de kan ta gode økono
miske valg, uavhengig av bakgrunn. Røde Kors møter 
også mange av dem som ikke får læring hjemmefra og 
imøtekommer derfor et behov. Ansvaret for Lærepenger 
ligger i divisjon for samfunnsansvar og næringspolitikk.

I en hverdag som stadig blir mer digital, og hvor manu
elle tjenester gradvis fjernes og/eller blir gebyrbelagte, 
er det viktig for bankens kunder å ha et minimum av 
kunnskap om digitale banktjenester for på en god måte 
å ta hånd om egen økonomi. DNB har derfor utviklet et 
kurs i digitale banktjenester for å gi ikkedigitale kunder 
tilstrekkelig kunnskap til selv å kunne utføre enkle bank
tjenester i nett og mobilbanken. Kundene lærer å sjekke 
saldo, betale fakturaer, opprette autogiro/efaktura, 
overføre penger mellom egne kontoer mv. 

Kursene startet opprinnelig som et initiativ ovenfor 
kunder som var tilknyttet et bankkontor som skulle 
legges ned. Formålet med kurset var å gjøre kundene 
i stand til selv å utføre de tjenestene de ellers ville fått 
hjelp til i banken. Ansatte på bankkontorene som har 
gjennomført kursene, har fått gode tilbakemeldinger fra 
kundene som har deltatt. Det ble etterhvert besluttet å 
tilby disse over hele landet, uavhengig av nedleggelse. 

For å forenkle læringsprosessen for kundene og tilrette
legge for at de skal kunne bruke kunnskap hjemme ble 
«Bruksanvisningen for digitale banktjenester» utarbeidet 
både for nettbank på pc og for mobilbank. Kursdeltagerne 
har fått utdelt denne, samtidig som den har vært tilgjen
gelig for alle kunder i alle landets bankkontorer og per 
post ved å kontakte DNBs kundesenter. Det er ikke laget 
noen plan for ytterligere kurs i 2017, men det jobbes med 
å videreutvikle «Bruksanvisningen for digitale banktje
nester». DNB er også i dialog med ulike interessentgrup
per for å vurdere muligheter for å samarbeide om kurs. 

I tillegg til disse konkrete tiltakene holder DNB jevnlig 
seminarer for kunder som skal bidra til at de kan ta bedre 
økonomiske valg. Dette kan være seminarer innenfor 
pensjon, aksjer og sparing eller om makroøkonomiske 
trender. Les mer om opplæring på side 50. 

EVALUERING AV RESULTATER 2016
Parallelt med å utvikle og lansere Lærepenger har DNB 
jobbet politisk for å få tematikken inn i skoleverket. DNB 
fortsatte i 2016 dialogen med politikere, utdannings
institusjoner og lærere for å få privatøkonomi som en 
tydeligere del av læreplanen i barneskolen. I Stortings
melding 28 (2015–2016), «Fag – Fordypning – Forståelse 

— En fornyelse av Kunnskapsløftet», ble privatøkonomi 
trukket frem i større grad enn tidligere. Det blir her fore
slått at privatøkonomi skal inngå i læreplanene under 
det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring».

Da Stortinget behandlet Stortingsmeldingen høsten 
2016, ble det tydelig at partiene hadde tatt til seg signa
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lene om å løfte frem personlig økonomi, og viktigheten av 
kunnskap om privatøkonomi og forbruk ble understreket.

I løpet av 2016 kom det henvendelser fra interessenter 
utenfor målgruppen til Lærepenger som ønsker å ta i 
bruk konseptet. Dette viser at innholdet tre�er bredere 
enn 5.–7.-klasse og at det er ytterligere potensial i å gjøre 
små justeringer som kan gjøre det relevant for andre 
målgrupper.

Det ble i 2016 avholdt 260 kurs i digitale banktjenester 
hvor kundene mottok en personlig invitasjon i posten. 
Det har vært opp til hvert enkelt bankkontor å avgjøre 
om de ønsker å arrangere kurs eller ikke, basert på etter-
spørsel. Totalt ble det gjennomført 355 kurs i hele Norge.

AMBISJONER
I 2017 blir det viktig for DNB å måle e�ekten av Lære penger. 
En stor gruppe lærere har tatt i bruk Lærepenger, og for 
å kunne si at det er en suksess ønsker DNB i 2017 å se i 
hvilken grad Lærepenger bidrar til at barna faktisk øker 
kunnskapen om privatøkonomi. Det er også interessant 
å utvide konseptet til å inkludere verktøy foreldre og barn 
kan bruke sammen hjemme, for å øke bevisstheten rundt 
privatøkonomi for familien generelt. Totalt var det 1 390 
lærere som registrerte seg på lærepenger.no. For å sikre 
at Lærepenger leverer et best mulig verktøy for lærerne 
skal det også gjennomføres en evaluering av innholdet. 

2017 er etablert som et «spareår» i DNB, der det skal 
legges særlig vekt på å gi kundene tilgang på produkter 
og tjenester som gjør det enklere å spare. Det er derfor 
naturlig at Lærepenger i 2017 inkluderer oppgaver spesielt 
om sparing og hvordan barn kan lære mer om hvordan 
de sparer smart.

INTEGRERE BÆREKRAFTSHENSYN 
I VIRKSOMHETEN

DNB sikrer at bærekraftshensyn er ivaretatt i investe-
rings-, kreditt- og forsikringsvirksomheten gjennom blant 
annet utvikling og forvaltning av policyer, retningslinjer 
og prinsipper og operasjonalisering av disse. Målet i et 
samfunnsperspektiv er å bidra til å sikre levedyktigheten 
i norsk økonomi gjennom å tilgjengeliggjøre kapital for 
bærekraftig utvikling.

I tillegg til konkrete tiltak innenfor investerings-, kreditt- 
og forsikringsvirksomheten utvikles produkter og tjenes-
ter som skal tilføre samfunnet en miljøfordel. Grønn 
bil finansiering (billån og leasing) i Norge utgjorde 2,3 milli-
arder kroner i 2016 og representerte 26 prosent av DNBs 
totale bilfinansiering. Innenfor fornybar var direkte utlån 
til vind-, vann- og solenergi på 45,6 milliarder kroner, som 
er 24 prosent av totale utlån innen energi/o�shore. Les mer 
om DNB resultater og mål innen fornybar energi i tabel-
len Nøkkeltall i bærekraftsbiblioteket (lenke nedenfor).

ANSVARLIGE INVESTERINGER
HVORFOR DET ER VESENTLIG
Ansvarlige investeringer innebærer å ivareta miljø-
messige og sosiale forhold og sikre god eierstyring i 
forvaltningen. Hovedformålet med arbeidet er å oppnå 

god langsiktig avkastning med et akseptabelt risikonivå, 
bidra til bærekraftig utvikling og unngå å bidra til kren-
kelser av fundamentale rettigheter. Kunder som DNB 
gjør investeringer på vegne av, forventer at investerings-
virksomheten er ansvarlig. Ansvarlige investeringer er 
viktige for DNBs livsforsikringsselskap og for konsernets 
egenkapitalinvesteringer, forvaltning av verdipapirfond 
og den aktive forvaltningen av investorers porteføljer av 
finansielle instrumenter.

POLICY OG TILNÆRMING
Investeringsvirksomhet i DNB har egne retningslinjer 
som skal sikre at konsernet ikke medvirker til krenkelse 
av menneske- og arbeidstagerrettigheter, korrupsjon, 
alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfat-
tes som uetiske. Retningslinjen for etiske investeringer 
gjelder for alle aktivaklasser og finansielle investeringer 
gjennom DNB Livsforsikring, konsernets egenkapital-
investeringer og DNB Asset Management. 

DNBs arbeid med ansvarlige investeringer baserer seg 
på internasjonalt anerkjente prinsipper. Virkemidlene i 
arbeidet er i hovedsak positiv utvelgelse, aktivt eierskap 
ved dialog og stemmegivning, negativ utvelgelse samt 
eksklusjon. DNB investerer ikke i selskaper som selv eller 
gjennom enheter de kontrollerer, produserer tobakk eller 
pornografi. Det investeres heller ikke i selskaper som er 
involvert i antipersonellminer og klasevåpen, som beskre-
vet i konvensjonen om forbud mot antipersonellminer 
og konvensjonen om klaseammunisjon, eller i selskaper 
som utvikler og produserer sentrale komponenter til 
masseødeleggelsesvåpen¹⁾.

DNB har et råd for etiske investeringer som skal sikre at 
retningslinjene overholdes. Hvis et selskap er involvert i 
kontroversielle våpen, tobakk eller pornografi eller bryter 
med kullkriteriet, vil alle verdipapirer bli solgt og selska-
pet utelukket fra investeringsuniverset. Når et selskap 
er mistenkt for å krenke andre kriterier i retningslinjene, 
vil DNB først og fremst forsøke å påvirke gjennom aktivt 
eierskap og dialog med selskapet. I tilfeller hvor selskaper 
der DNB på vegne av sine kunder har eierinteresser, er 
mistenkt for å bryte med DNBs retningslinjer og inter-
nasjonalt anerkjente standarder og konvensjoner, vil 
DNB oppfordre selskapene til å rette opp misforholdene. 
Selskaper som bryter med DNBs retningslinjer eller over 
tid ikke viser vilje til å endre adferd, kan bli ekskludert 
fra konsernets investeringsportefølje.

DNBs ambisjon er å kunne tilby sine kunder aksjefond 
som plasserer midler i selskaper som utmerker seg når 
det gjelder miljø, sosiale forhold og god eierstyring. Det 
legges derfor ned betydelige ressurser i å sikre høy kvali-
tet i den ansvarlige investeringsvirksomheten. Arbeidet 
ivaretas av et team med en leder og to analytikere som 
jobber tett både inn i forvaltningen og ut mot selskapene. 
Vurderingene støttes av to eksterne konsulentselska-
per som overvåker selskaper i porteføljene, utarbeider 

1)  Med masseødeleggelsesvåpen menes NBC-våpen (kjernevåpen 
eller atomvåpen, biologiske våpen og kjemiske våpen).

→
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bærekraftsanalyser og har dialog med selskaper sammen 
med og på vegne av DNB og konsernets kunder. Målet 
med dialogen er å påvirke selskaper i en positiv retning. 
Bakgrunnen for kontakten med selskapene er ofte spesi
fikke problemstillinger knyttet til miljø, sosiale forhold og 
eierstyring, men kan også være et behov for å heve selska
penes nivå generelt innenfor bærekraft. Hendelsesbasert 
dialog velges som et resultat av alvorlighetsgraden av 
det mistenkte bruddet på retningslinjene, størrelsen på 
eierskapet i selskapet og sannsynligheten for at dialogen 
vil ha en innvirkning på situasjonen. DNB engasjerer seg 
også aktivt i forhold til utvalgte temaer. Disse temaene 
blir kontinuerlig revidert, og i 2016 var korrupsjon et av 
flere viktig temaer i dialogen med selskapene.

EVALUERING AV RESULTATER 2016
Som et ledd i å redusere miljø og klimarisiko og karbon
avtrykket i porteføljene ble det i januar 2016 innført 
klima og kullkriterier i DNBs retningslinjer for etiske 
investeringer. Kullkriteriet sier at gruveselskaper og 
kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter 
de kontrollerer, får 30 prosent eller mer av sine inntek
ter fra termisk kull, eller baserer 30 prosent eller mer av 
sin virksomhet på termisk kull, kan bli ekskludert fra 
investeringsuniverset. I «kan» ligger det en vurdering av 
strategi og fremtidig fordeling mellom kull og fornybar 
virksomhet. I 2016 ble 44 selskaper ekskludert basert på 
dette kriteriet. Ytterligere 15 selskapet ble ekskludert i 
januar 2017.

Som aktiv eier engasjerer DNB seg primært gjennom 
dialog med enkeltselskaper og ved stemmegivning. I 2016 
hadde DNBs analytikere som arbeider med ansvarlige 
investeringer, 72 møter med 53 selskaper for å diskutere 
ulike temaer knyttet til miljømessige og sosiale forhold 
samt god eierstyring. I mange av møtene ble det også 
diskutert flere ulike temaer innen miljø, sosiale forhold 
og eierstyring. Gjennom GES Investment Services hadde 
DNB 113 dialoger med 86 selskaper med utgangspunkt i 
tilsynelatende kritikkverdige hendelser eller mistanke 
om brudd på internasjonale normer eller konvensjoner. 
Dialogene er strukturerte prosesser med tydelige mål 
om ønsket utfall og med måling av milepæloppnåelse. 

I 2016 avga DNB stemme på 122 generalforsamlinger i 
Norge. På 26 av disse generalforsamlingene ble det avgitt 
stemmer som gikk mot styrets anbefaling. DNB har 
kontinuerlig dialog med selskapene for å kunne påvirke 
slik at sakene som fremmes på generalforsamlinger, er 
i tråd med det konsernet vurderer som god eierstyring. 

AMBISJONER
DNB skal fortsette å videreutvikle prosessene for å 
hensynta miljø, sosiale forhold og temaer knyttet til eier
styring og selskapsledelse i investeringsvirksom heten. 
Frem mot 2018 skal konsernet jobbe med ytterligere inte
grering av miljø, sosiale forhold og eierskapsutøvelse i 
investeringsbeslutninger, med vekt på dialog. Det skal 
utvikles aksjefond som plasserer midler i selskaper som 
utmerker seg når det gjelder dette.

Se fullstendig oversikt over ekskluderte selskaper og 

les mer om etiske investeringer og selskapsdialogen i 
bærekraftsbiblioteket (lenke nedenfor).

ANSVARLIG KREDITT
HVORFOR DET ER VESENTLIG
DNB ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnsut
vikling. Ansvarlig forretningsdrift med vekt på miljø, 
samfunnsansvar og forretningsetikk og sosiale forhold 
står sentralt i DNB. Konsernets ressurser skal benyttes 
til å løse kundenes behov uten å bryte lover, internasjo
nale konven sjoner, regler og forbud. Dette gjøres fordi 
det er moralsk og etisk riktig, men også fordi det er god 
risikostyring. Finansiering av aktiviteter i juridiske eller 
etiske gråsoner representerer uakseptabel risiko. 

POLICY OG TILNÆRMING
Konsernets kredittpolitikk slår fast at miljømessige risiko
faktorer skal analyseres på lik linje med andre mulige 
risikodrivere og således tillegges avgjørende vekt i spørs
målet om en kreditt skal kunne innvilges.

DNB har en egen retningslinje for samfunnsansvar 
innen kredittvirksomheten som gjelder for bedrifts
kunder. Retningslinjen beskriver hvordan forretnings
områdene skal vurdere bedriftskundenes utøvelse 
av samfunnsansvar (CSR) og risiko knyttet til miljø, 
menneske og arbeidstagerrettigheter og eierstyring og 
selskapsledelse (ESGrisiko). Retningslinjen skal sikre at 
DNB vurderer CSR/ESGrisiko for alle kunder og bidra til å 
fremme ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet.

I 2016 ble det foretatt flere endringer i retningslinjen, 
der blant annet DNBs forventninger til alle bedriftskunder 
ble tydeliggjort. Kundene må overholde relevante lover 
og forskrifter i de land der de har sin virksomhet, men 
også følge internasjonale konvensjoner og retningslinjer. 
DNB krever at menneske og arbeidstagerrettigheter 
respekteres og at kundene tar hensyn til miljøet gjennom 
ansvarlig håndtering av sitt miljøavtrykk. Det forventes 
også at kundene tar hensyn til relevante utfordringer for 
sin virksomhet som følge av reelle og forventede klima
endringer. Det ble også tydeliggjort hvilke aktiviteter 
DNB ikke vil finansiere og gitt eksempler på slike innenfor 
bransjer/temaer som beskyttede/sårbare naturområder, 
forsvar/kontroversielle våpen, energi, logistikk/transport, 
sjømat og fiskeri, skogbruk samt metaller og gruvedrift.

DNB er tilsluttet Ekvatorprinsippene. All rådgiving i 
forbindelse med prosjektfinansiering, prosjektrelaterte 
selskapslån og mellomfinansieringslån som faller innen
for kriteriene for prinsippene, skal i henhold til konser
nets kredittretningslinjer vurderes i forhold til Ekvator
prinsippene. Dette er felles retningslinjer som benyttes 
av de fleste store internasjonale finansinstitusjonene i 
forbindelse med vurdering av miljømessige og sosiale 
forhold ved prosjektfinansiering. Finansinstitusjoner 
som har sluttet seg til prinsippene, har forpliktet seg til 
ikke å tilby prosjektrelatert finansering til kunder som 
ikke vil eller kan følge prinsippene. DNBs tilslutning til og 
oppfølging av Ekvatorprinsippene sikrer at prosjektene 
konsernet finansierer, utvikles og driftes på en miljø
messig og sosialt ansvarlig måte. 

75

3
Ansvarlig virksomhet
Bidra til sunn økonomi

www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html


Som en del av arbeidet med å redusere eksponeringen mot 
selskaper med høy klimarisiko startet DNB i 2016 å måle 
karbonavtrykket på alle aksjefond. Karbon avtrykket, også 
kalt karbonintensitet, måler hvor høyt utslipp av klima-
gasser selskapet har i forhold til selskapets omsetning og 
er en av flere faktorer som sier noe om selskapets klima-
påvirkning. Etter å ha identifisert karbonrisikoen i porte-
føljene er det ulike tilnærminger for å redusere risikoen. 

 DNB bruker informasjon fra MSCI ESG Research om 
selskapenes utslipp av klimagasser. Selskapenes karbon-
avtrykk vektes med eierandelen i porteføljene, sam tidig 
som det tilsvarende gjøres for indeks. I beregningen 
har eventuelle kontanter i porteføljene blitt fordelt 
forholdsmessig på de andre selskapene. For selskaper 
uten utslippsdata er porteføljesnittet for selskaper med 
data blitt brukt i beregningen. DNB rapporterer på CO₂- 
ekvivalenter som inkluderer scope 1 og scope 2, som 
definert av the Greenhouse Gas Protocol. Scope 1 inklu-
derer direkte utslipp der organisasjonen har operasjonell 
kontroll, scope 2 er indirekte utslipp knyttet til innkjøpt 

energi, mens indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer 
og tjenester som faller under scope 3, ikke er inkludert. 
Metoden for rapportering av klimagassutslipp er under 
utvikling og vil kunne endre seg. 

Grafen viser 19 aksjefond og deres respektive indek-
ser der det er oppgitt data på utslipp av klimagasser 
for mer enn 90 prosent av fondets investeringer. Disse 
fondene utgjør om lag 83 prosent av markedsverdien 
av DNBs totale aksjefond. Det er noen fond som ikke 
er med grunnet manglende utslippsdata. Grafen er et 
øyeblikksbilde av porteføljen per 31. desember 2016 og 
viser at sammenlignet med indeks har de aller fleste av 
fondene lavere eller likt karbonavtrykk. 

Det er stor usikkerhet rundt data om klimagass utslipp. 
For det første er det stor variasjon i praksis rundt rappor-
tering av slike utslipp, videre er det også en del selskaper 
som ikke rapporterer sine utslipp, og det brukes esti-
merte tall der data mangler. Til tross for usikkerheten 
mener DNB at klimagassutslipp er en viktig faktor å 
bruke i analysen av selskapers klimarisiko og påvirkning.

Måler klimagassutslipp i fond sammenlignet med referanseindekser

Klimagassutslipp i DNBs fond sammenlignet med referanseindekser
Tonn CO₂-ekvivalenter per million amerikanske dollar i omsetning
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→ I DNB gjør de enkelte kundeteamene en første vurde
ring av om prosjektene følger Ekvatorprinsippene. DNBs 
interne ekvatorteam gjennomgår oppsummeringen, 
følger opp og avklarer eventuelle utestående punkter 
og uavklarte risikoer og vedtar endelig risikokategori. Et 
notat og et referat fra ekvatorteamets møte ved legges 
kredittsaken når den skal behandles av relevant kreditt
komité. Som et ledd i den årlige gjennomgangen av 
engasjementer skal i tillegg etterlevelse av Ekvator
prinsippene evalueres og rapporteres til det relevante 
kredittbeslutningsnivået for hvert enkelt engasjement.

EVALUERING AV RESULTATER 2016
DNB erkjenner at noen bransjer kan ha en større negativ 
påvirkning på miljø, mennesker, helse og natur enn andre. 
Dette kan føre til finansiell risiko, juridisk risiko og til dels 
interessekonflikter. DNB har derfor utviklet bransjeret
ningslinjer for CSR/ESG for å sikre at beslutninger blir tatt på 
solid grunnlag og i henhold til DNBs samfunnsansvarspolicy 
og forpliktelse til å levere ansvarlige finansielle tjenester. 
I 2016 ble det innført slike retningslinjer for følgende bran
sjer/sektorer: energi, våpen og forsvar, sjømat, metaller og 
gruvedrift samt skogbruk. I 2017 vil DNB vurdere å etablere 
ytterligere en eller to sektorretningslinjer.

DNB har tidligere hatt to ulike prosesser for vurdering 
av CSR/ESGrisiko i kredittvirksomheten – en for store 
og en for små bedriftskunder. I 2016 ble en felles risiko
basert vurderingsprosess utviklet for alle bedrifts kunder. 
Med en risikobasert tilnærming vil kunder og saker med 
store potensielle konsekvenser og høy sannsynlighet for 
negativ påvirkning av miljø og mennesker kreve utvi
det vurdering og dokumentasjon. Retningslinjen for 
samfunnsansvar i kredittvirksomheten er tilgjengelig 
i bærekraftsbiblioteket (lenke nedenfor). 

Som hjelp i vurderingen av CSR/ESGrisiko er det 
utviklet et risikovurderingsverktøy med diskusjons
punkter som skal benyttes der slik risiko betraktes som 
medium eller høy. Det er utarbeidet diskusjonspunkter for 
følgende temaer: miljø, klimaendringer, menneske og 
arbeidstagerrettigheter, korrupsjon og etikk, samt eier
styring og åpenhet. I tillegg skal bransjespesialister i de 
aktuelle bedriftskundeseksjonene i forretnings området 
Storkunder og internasjonal konsulteres.

CSR/ESGrisiko skal vurderes for alle bedriftskunder 
og innarbeides i beslutningsgrunnlaget i kredittsaks
behandlingsverktøyet for kunder der dette er aktuelt. 
CSR/ESG risikovurderingen av den enkelte kunde skal 
dokumenteres og inngå som en del av beslutningsgrunn
laget for om kreditt kan innvilges eller ikke. 

I 2016 ble totalt syv prosjekter behandlet i henhold til 
Ekvatorprinsippene. En liste over disse finnes i bære
kraftsbiblioteket (lenke nedenfor).

AMBISJONER
DNB vil fortsette å videreutvikle prosessene for å inte
grere CSR/ESGrisiko i kredittvurderinger. Blant annet vil 
metode og struktur for vurdering av konsekvens og sann
synlighet av CSR/ESGrisiko bli tilpasset den konsern felles 
risikoprosessen som ble vedtatt i 2016. Rammeverket 

vil for øvrig tilpasses og oppdateres basert på tilbake
meldinger fra brukere og andre interessenter. Arbeidet 
med å forbedre mulighetene for rapportering og oppføl
ging av miljømessige og sosiale risikoer i kredittproses
sen vil fortsette. Prosesser og systemer vil tilpasses slik 
at vurdert konsekvens og sannsynlighet for at CCR/
ESGrisiko inntreffer, kan registreres, lagres og benyt
tes til rapportering.

Utarbeidelse av et ebasert opplegg for opplæring i 
den nye retningslinjen ble påbegynt i 2016 og vil ferdig
stilles i løpet av første kvartal 2017. Deretter vil grunn
leggende ebasert opplæring tilgjengeliggjøres for rele
vante medarbeidere og ledere som jobber med kreditt 
for DNBs bedriftskunder. Spesialisert og temabasert 
opplæring vil også utvikles og gjennomføres ved behov.

Det vil også bli tatt initiativ til å anskaffe en eller flere 
felles kilder for nøytral og uavhengig informasjon om 
CSR/ESGrisiko på selskaper, prosjekter, sektorer, land og 
regioner. Dette vil øke kompetansen og bevisstheten om 
slike risikoer i relevante miljøer. Supplering av egne vurde
ringer med vurderinger gjort av eksterne eksperter vil øke 
kvaliteten på interne analyser av kunders CSR/ESGrisiko.

I 2017 vil et ebasert opplæringsopplegg for Ekvator
prinsippvurderinger utviklet av Equator Principles Asso
ciation gjøres tilgjengelig for relevante medarbeidere 
og ledere i DNB.

ANSVARLIG FORSIKRING
HVORFOR DET ER VESENTLIG
Bærekraftshensyn innen forsikring knytter seg i hoved
sak til klima. Klimaendringene medfører flere storskader 
med større omfang. Overfor kunden handler det om å 
tilby relevante og oversiktlige produkter og tjenester. 
DNB Forsikring tilbyr både tingforsikring og person
forsikring til kunder i personmarkedet i Norge. Skade og 
personforsikring dekker sentrale behov i menneskers liv 
ved å sikre materielle verdier ved skade og ved uforut
sette hendelser som for eksempel sykdom eller ulykker. 
Forsikringsvirksomheten i DNB er organisert i et eget 
aksjeselskap, DNB Forsikring AS.

POLICY OG TILNÆRMING
Virksomheten omfattes av DNBs konsernpolicy for 
samfunnsansvar og underliggende retningslinjer og 
har som mål å ikke medvirke til krenkelse av menneske 
og arbeidstagerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljø
skade eller andre handlinger som kan oppfattes som 
grovt uetiske. DNBs retningslinjer for antikorrupsjon slår 
fast at DNB har nulltoleranse for korrupsjon og skal ha 
et robust forsvar mot korrupsjon basert på åpenhet og 
etterprøvbarhet. Forebygging av korrupsjon og svik er 
viktige oppgaver i DNB Forsikring, og det jobbes konti
nuerlig med dette.

Forsikringssalget i Norge skjer primært gjennom 
personlig kontakt med kunden via fysiske kontorer, per 
telefon eller i forbindelse med salgsprosessen for forsi
kringsobjektet. DNB er tilsluttet godkjenningsordningen 
for selgere/rådgivere i skadeforsikring, GOS, en nasjonal 
ordning som skal fremme og sikre nødvendig kunnskap, 
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holdninger og ferdigheter hos selgere og rådgivere. Det 
er viktig for DNB Forsikring å sikre kvaliteten på salg og 
rådgivning slik at kundene kan foreta gode og riktige valg.

DNB Forsikring har en rekke avtaler med leverandører 
av forsikringstjenester som tilbys kundene. Det er viktig 
for virksomheten å vite med størst mulig sikkerhet at de 
leverandørene det inngås avtaler med, opptrer på en 
etisk og bærekraftig måte. Ved inngåelse av leverandør
avtaler med DNB Forsikring må leverandører signere 
DNBs prinsipper for ansvarlig leverandøradferd, som 
setter krav til miljøstyring, etisk forretningsvirksomhet, 
menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder på lik linje 
med andre kontraktinngåelser i konsernet. Les mer om 
ansvarlig innkjøp i bærekraftsbiblioteket (lenke nedenfor).

DNB Forsikrings administrerende direktør sitter som 
medlem av BRS (Bransjestyre risiko og skade), mens 
ansvarshavende aktuar er leder for FUAS (Fagutvalg 
aktuar skade) i Finans Norge. DNB Forsikring har gjen
nom rollene i BRS og FUAS deltatt i klimaarbeidet som 
har pågått i Finans Norge siden 2009, blant annet gjen
nom å delta i et pilotprosjekt der selskapet bidro med 
detaljerte skadedata. Målet var å få bedre risikoforstå
else og kartlegge behovet for mer forebygging. 

EVALUERING AV RESULTATER 2016
DNB Asset Management forvaltet en kapitalportefølje 
per 31. desember 2016 på 2,4 milliarder kroner på vegne 
av DNB Forsikring. Selskapet har en egen kapitalforvalt
ningsstrategi med egne risikorammer for forsikring, men 
følger ellers konsernets retningslinjer for etiske investe
ringer. Les mer i avsnittet Ansvarlige investeringer om 
operasjonalisering av retningslinjene. 

Kundene forventer i stadig større grad enkle, smarte og 
digitale løsninger. Digitalisering av verdikjeden i forsikring 
er ventet å øke de kommende årene. Nye digitale løsnin
ger vil gi bedre og enklere kundeopplevelser, og lavere 
kostnader vil gi utslag i lavere priser til kundene. Vipps 
faktura for unge er et eksempel på en enkel betalings
løsning som ble introdusert til DNB Forsikrings kunder i 
2016. Sammen med «Forsikringspakken for unge» er dette 
et eksempel på arbeidet med å forenkle kjøp og betaling 
av forsikring for unge, som har behov for å sikre verdier 
på en enkel måte og til en forutsigbar pris. 

AMBISJONER
DNB vil fortsette å bidra med stadig forbedret data
grunnlag som brukes inn i klimaarbeidet, både internt 
og i BRS generelt. Relaterte skadedata skal benyttes 
slik at forsikringsnæringen, myndighetene og samfun
net kan ta riktige beslutninger. Arbeidet vil også tyde
liggjøre kommunenes og det offentliges rolle og ansvar. 

DNB Forsikring skal utvikle KPIer innenfor bærekraft 
og miljø i løpet av 2017. DNB støtter seg også til målene 
til BRS' klimautvalg for 2017:

 ■ gjøre tilgjengelig og bruke klimarelaterte skadedata 
slik at forsikringsnæringen, myndighetene og 
samfunnet kan ta riktige og robuste beslutninger 
 ■ bruke dataene i større grad til å oppnå nærings
politiske og strategiske mål 

 ■ kommunisere til myndigheter og samfunn hvilken 
rolle forsikringsnæringen har i samfunnet som 
forebygger og investor 

 ■ tydeliggjøre kommunenes og det offentliges rolle 
og ansvar 
 ■ utarbeide en felles kommunikasjonsplan og 
handlingsplattform

SE RISIKO OG MULIGHETER I ET LANGSIKTIG 
PERSPEKTIV 

HVORFOR DET ER VESENTLIG
Globale og nasjonale utviklingstrekk understreker 
hvor viktig det er for DNB å se risiko og muligheter i et 
lang siktig perspektiv. DNBs eiere er også opptatt av 
at konsernet hensyntar langsiktige utfordringer i virk
somhetsstyringen, noe som er spesifisert blant annet 
i eierskapsmeldingen. For konsernet vil langsiktighet 
bidra til stabilitet og lønnsomhet over tid. 

POLICY OG TILNÆRMING
Styringssystemet til DNB skal bidra til å ivareta et lang
siktig perspektiv, samtidig som det skal bidra til en balan
sert oppfølging av selskapets ytelse. Dette gjøres blant 
annet ved å sette KPIer av både finansiell, operasjonell 
og strategisk art, i tillegg til helse og risikoindikatorer. 
På denne måten settes det mål som ikke kun verdsetter 
den finansielle ytelsen til konsernet, men også verdier 
av ikkefinansiell art. 

For å sikre at risikostyringen blir integrert i konsernets 
styringsprosesser, er rammeverket Risk Appetite inklu
dert som en del av DNBs styringssystem. Rammeverket 
er en operasjonalisering av konsernets policy for risiko
styring med tilhørende retningslinjer og skal bidra til en 
sterk og langsiktig risikokultur.

For å operasjonalisere risikomålene fastsettes det 
tilhørende grenseindikatorer, og i det nevnte styrings
systemet etableres egne KPIer som definerer akseptabel 
risiko. Rammeverket skiller mellom flere typer risiko
kategorier, som er inntjening og kapitalisering, markeds
risiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, operasjonell risiko, 
antihvitvasking og omdømmerisiko. De ikkefinansielle 
risikokategoriene har fått økt oppmerksomhet i løpet 
av de siste årene, og en balansert tilnærming vil bidra 
til å ivareta det langsiktige risikobildet. 

Indikatorene settes først på konsernnivå før de fordeles 
nedover i organisasjonen. Oppfølgingen skjer gjennom 
et dashbordsystem som skal bidra til at de risikoene som 
er identifisert som de mest sentrale på overordnet nivå, 
også er gjenstand for oppfølging og diskusjon i operative 
deler av organisasjonen. Oppfølging gjennom dashbord 
bidrar også til å synliggjøre utvikling og trender.

Risk Appetite blir rapportert månedlig til konsern
ledelsen, og er i tillegg en vesentlig del av den kvartalsvise 
risikorapporten som styret mottar. Annet arbeid med å 
utvikle risikokulturen i konsernet omfatter blant annet 
opplæringsprogram for ansatte.

DNBs incentivstruktur skal bidra til å ivareta DNB
konsernets risikoer og muligheter. Ordningen for vari

→
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abel godtgjørelse er resultatavhengig uten å være 
risiko drivende. Videre skal den motvirke overdreven 
risiko taging samt fremme en sunn og effektiv risiko
håndtering i DNB. Dette sikres gjennom en sterk kobling 
mellom individuell målfastsettelse og konsernets 
styringsmodell. 

I DNBs modell for variabel godtgjørelse fastsettes det 
samlede beløpet basert på oppnådd resultat to siste år. 
I tillegg skal minimum 50 prosent av variabel godt gjørelse 
utbetales utsatt og betinget i DNBaksjer. Aksjedelen 
deles i tre deler med bindingstid (utsatt og betinget) med 
en tredjedel hvert år over tre år. Frigivning av aksjene 
er underlagt en årlig expost risikovurdering i tråd med 
regelverket. Det er fastsatt et øvre tak for utbetaling av 
variabel godtgjørelse for medlemmer av konsernledelsen 
på 50 prosent av fastlønn.

DNB tilbyr ikke øvrige langsiktige incentivordninger 
til de ansatte. Les mer om risikostyring og ordning for 
godtgjørelse i Eierstyring og selskapsledelse fra side 88.

EVALUERING AV RESULTATER 2016
I 2016 iverksatte DNB en omfattende gjennomgang av 
konsernets produkter og tjenester som leveres til kunder 
i Norge, for å identifisere omdømmerisiko. Resultatet av 
gjennomgangen ble lagt frem for DNBs konsern ledelse 
i april 2016.

På bakgrunn av erfaringene med gjennomgangen har 
DNB vedtatt en ny konsernretningslinje for godkjenning 
av produkter og tjenester. Formålet med konsernretnings
linjen er å sikre høy kvalitet i DNBs portefølje av produkter 
og tjenester og dermed øke konkurranse kraften, styrke 
omdømmet og ivareta samfunns ansvaret. Retnings
linjen og rutiner for etterlevelse skal understøtte effektiv 
produktutvikling og godkjenning og bidra til innova
sjons og endringskraft.

Elementene i leveransen av et produkt eller en tjeneste 
spenner ofte på tvers av forretnings og støtteområder, 
juridiske enheter og eksterne aktører. Konsernretnings
linjen bruker ulike roller for å plassere ansvar og er derfor 
uavhengig av organisatorisk struktur. Alle rollene har et 
selvstendig ansvar for å sørge for gode vurderinger og 
beslutninger til beste for kundene og DNB.

AMBISJONER
For 2017 er det en ambisjon at den nye retningslinjen for 
utvikling av produkter og tjenester skal tas i bruk og bidra 
til lavere risiko i forbindelse med enkeltengasjementer 
og de enkelte tjenestene, så vel som på konsernnivå. 

SIKRE ÅPENHET OG TRANSPARENS

HVORFOR DET ER VESENTLIG
DNB har som mål å sikre tillit til bankens intensjoner og 
fremtidsutsikter gjennom åpenhet om konsernets stand
punkter og aktiviteter fordi dette er med på å bygge tillit. 
Informasjonen DNB formidler til sine interessenter, spesi
elt gjennom rapportering, skal være pålitelig, fullstendig 
og relevant. Se for øvrig bærekraftsbiblioteket for over
sikt over interessentdialogen for 2016 (lenke nedenfor).

POLICY OG TILNÆRMING
DNBs konsernretningslinje for etikk slår fast at ansatte 
skal kommunisere åpent, sannferdig og tydelig og gi alle 
interessenter korrekt og rettidig informasjon.

DNB støtter initiativer i finansbransjen som fremmer 
åpenhet og transparens. Gjennom integrert rapportering 
skal banken gi god og utfyllende informasjon om selska
pets evne til langsiktig verdiskaping, inkludert hvordan 
makroøkonomiske, sosiale og miljømessige faktorer påvir
ker selskapet. DNB tar utgangspunkt i rammeverket Inter
national Integrated Reporting Council, IIRC, og bruker en 
«inputoutput»modell for å beskrive sin forretningsmodell 
og verdiskaping. Modellen tydeliggjør hvilke innsatsfak
torer som benyttes og viser avhengigheter og sammen
henger i forretningsmodellen og hvilken verdi som skapes. 

Utover en generell åpenhet om selskapets tilstand er 
det viktig for DNB å være åpen om skatte rapportering. 
I Norge er det innført landforlandrapportering til 
skatte myndighetene fra 2016. Rapporterings kravet 
bygger på OECDs anbefaling og er del av et større skatte
prosjekt, «Base Erosion and Profit Shifting», BEPS. BEPS 
har foreslått ulike tiltak for å forhindre uthuling av skatte
fundamentet og overskuddsflytting i multinasjonale 
selskaper. Landforlandrapporten vil være en del av 
DNBs internprisingsdokumentasjon. Formålet med 
landforlandrapportering er å gi skattemyndigheter i 
alle land bedre innsikt i et konserns globale virksomhet 
og dermed få et bedre grunnlag for å vurdere risiko for 
feilprising og allokering av overskudd. Landforland
rapportering skal blant annet inneholde en oversikt over 
omsetning, overskudd, betalt skatt, investert kapital, 
antall ansatte og eiendeler per land, samt en oversikt 
over juridiske enheter og deres hovedvirksomhet.

EVALUERING AV RESULTATER 2016
DNB hadde gjennom 2016 et prosjekt for å få etablert 
enhetlige definisjoner og vurdert rutine og system
endringer for å kunne gjennomføre landforlandrappor
teringen. 

AMBISJONER
Landforlandrapportering er en måte å være åpen 
om DNBs virksomhet utenfor Norge. Når denne typen 
rapportering til skattemyndighetene er på plass, vil 
DNB også vurdere åpenhet utover rapporteringen til 
skattemyndighetene.

Les mer om mål og tiltak innenfor temaet «Bidra til sunn 
økonomi» i bærekraftsbiblioteket.

Lenke til bærekraftsbiblioteket: 
dnb.no/omoss/samfunnsansvar/ 
barekraftsbibliotek.html
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Medvind
Det skapes både kraft og verdier når dansk 
ingeniørkunst møter norsk kvalitetsvind. 

Bokstavelig talt. →

 ■ DNB finansierer prosjekter 
innen vind, vann og solenergi 
som utgjorde en total portefølje 
på mer enn 46 milliarder kroner 
i 2016.

 ■ Internasjonalt finansierer DNB 
fornybarprosjekter i Europa, USA, 
SørAmerika og Australia, hoved
sakelig vann, vind og sol.

 ■ Vannkraft er den største forny
bare energikilden i Norge, noe som 
også gjenspeiles i DNBs fornybare 
energiportefølje. Vannkraft står 
for 56 prosent, internasjonale 
vind parker 13 prosent og solparker 
7 prosent. Den øvrige eksponer
ingen er primært mot 
internasjonale energi 
selskaper.
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et er sjelden vindstille på 
Vannøya. Og vinden er av høy 
kvalitet, der den blåser jevnt 
og trutt gjennom Fakken 
vind park langt nord i Troms. 

Her kneiser 18 vindturbiner majestetisk, 
hver av dem 125 meter høy, fordelt på 
3,5 kvadratkilometer med værhardt, sjø
bitt land. 

Vindparken er blitt til takket være dansk 
vindekspertise med finansiell drahjelp 
fra DNB. Skjønt det har vært litt motvind 
underveis.

DANSK ENERGISATSING. Danske Vestas 
har produsert vindkraftturbiner i nesten 
40 år. I dag er konsernet en global mar
kedsleder innen vindkraft. I 75 land, på 
seks kontinenter, til sjøs så vel som på 
land, finner du turbiner fra Vestas. Som i 
Fakken vindpark – og etter hvert på Fosen, 
Norges største vindkraftprosjekt. 

Men for nærmere fem år siden – sam
tidig som Fakken vindpark ble bygget – 
lå skyene mørke over Vestas. De hadde 
investert for mye og tjente for lite, enkelt 
sagt. En av bankene som tro til for å hjelpe 
Vestas, var DNB. 
– Som et ledd i vår satsing på fornybar 

energi hadde vi innledet et kunde forhold 
med Vestas allerede i 2006 og ble da del av 
deres lånes yndikat. Det var ikke tilfeldig 
at vi ønsket Vestas som kunde. De er store 
innen vind, en energikilde vi i Norge ikke 
har bygget ut så mye ennå, forteller Sven 
Bakken, leder av DNBs seksjon for fornybar 
energi.

Øyvind Rustad er kundeansvarlig for 
Vestas i DNB og har fulgt selskapet tett 
fra starten. Han husker godt problemene 
selskapet hadde. 
– Selskapet måtte refinansieres, og det 

skjedde gjennom et intenst halvår i 2012. 
Løsningen ble at vi, sammen med fem 
andre banker, fikk på plass en finansiering 
på én milliard euro, forklarer han. 

I GODE OG ONDE DAGER. Marika Fred
riksson, finansdirektør i Vestas, fremhever 
det gode forholdet selskapet har til DNB:
– Det er grunnleggende å ha gjensidig 

tillit til og forståelse for hverandre, og 

der har virkelig DNB innfridd. De forstår 
hvordan virksomheten vår fungerer, og 
de skjønner kompleksiteten i fornybar
bransjen. Og så viser de oss tillit – i dårlige 
så vel som i gode tider, sier Fredriksson, 
som understreker betydningen av et lang
siktig forhold: 
– Nå som det går så bra, er det mange 

banker som gjerne vil jobbe med oss. Men 
vi vil ikke være opportunistiske og kaste 
godt samarbeid over bord bare fordi noen 
andre kommer og banker på døren. Det er 
bare rett og rimelig at de som har støttet 
oss gjennom de dårlige tidene, skal få tjene 
penger på oss når det går bra, sier hun. 
– Relasjonen mellom oss og Vestas er god, 

bekrefter Øyvind Rustad. – Det er klart at 
maktbalansen i forholdet mellom en bank 
og en virksomhet ofte vil svinge, og innen 
energibransjen er det mange ytre forhold 
som påvirker bunnlinjen. Alt styres av 
energipolitikken og markeds utviklingen, 
og det kan selvfølgelig komme nye ned
turer. Men både Vestas og vi tenker lang
siktig, sier Rustad. 
– DNB har vært en svært pålitelig og høyt 

verdsatt partner helt siden vi innledet 
vårt forhold til banken, sier Hans Smith, 
direktør for finansiering og investor
relasjoner i Vestas. 
– DNB har vært medvirkende til at Vestas 

er der vi er dag. Overordnet ser fremtiden 
stadig bedre ut. Vind og andre fornybare 
energikilder er nå fullt konkurranse
dyktige i forhold til andre energiformer, 
påpeker han. 

«Det er bare rett 
og rimelig at de 
som har støttet 
oss gjennom de 
dårlige tidene, 
skal få tjene 
penger på oss 
når det går bra.»
MARIKA FREDRIKSSON, 
FINANSDIREKTØR I  VESTAS
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FORNYBAR OG OLJE/GASS – HÅND I 
HÅND? DNBs arbeid innenfor fornybar 
energi handler i stor grad om prosjekt
finansiering. Banken har en ledende 
posisjon innen utlån til norske og nordiske 
energiselskaper samt vindkraftprosjekter, 
med en portefølje på rundt 46 milliarder 
kroner. DNB finansierer også vann, sol 
og vindkraftprosjekter globalt, deriblant 
i Europa, USA, SørAmerika og Australia. 
– Vi satser på fornybart fordi vi tror på 

bransjen, som mest av alt trenger forutsig
bar het og et langsiktig perspektiv. Det er 
utfordrende å få til mange forsvarlige 
invester inger når kraft prisene er lave og 
frem tiden for elsertifikater er usikker, sier 
Berit Henriksen, leder for DNBs energi
divisjon. Divisjonen omfatter både forny bar 
energi, olje/gass og olje serviceleverandører.
– Som bank gjenspeiler vi AS Norge og er 

en bank for flere deler av bransjen. Norge 
er en olje og gassnasjon, hvor DNB har 
bygget opp en betydelig portefølje og 
kompetanse. Med Norges unike vann
kraft ressurser har vi også utviklet stor 
kompetanse innen fornybar energi. Det 
vil fortsatt være en sameksistens mellom 
olje, gass og fornybar i lang tid fremover, 
og vi vil være langsiktige i vår støtte til 
disse sektorene. Petroleums industrien har 
også utviklet kompetanse som er nyttig 
inn mot offshore vindkraft, og vi ser at 
flere selskaper også investerer i fornybart. 
Generelt forventer vi betydelig vekst i vår 
fornybarportefølje i årene som kommer, 
avslutter Henriksen.

➍

1. Mer fornybart: Berit Henriksen, 
leder for DNBs energidivisjon, 
forventer betydelig vekst i DNBs 
fornybarportefølje i årene som 
kommer.

2. Ikke enkelt: Noe av utfordringen 
med vindkraft er å bygge stort 
nok til å få effektiv drift, påpeker 
finanssjef Bjørn Inge Pettersen i 
Troms Kraft.

3. Satser sammen: Langsiktighet 
og tillit er viktig for et godt forhold 
mellom en bank og en kunde. Det er 
på plass i forholdet mellom Vestas 
og DNB, her representert ved, fra 
venstre: Sven Bakken og Øyvind 
Rustad i DNB og Marika Fredriksson 
og Hans Smith i Vestas.

4. Arbeid i høyden: Turbinene, som 
er 125 meter høye og har 45 meter 
lange rotorblader, produserer til 
sammen nok strøm per år til å 
forsyne 7 000 husstander med 
strøm. Det har de gjort siden 2012, 
da vind parken stod ferdig og Troms 
Kraft kunne starte driften.
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Brand ambassador

Brand ambassadors er et internt 
initiativ der ansatte i DNB hvert 
år velger 100 kollegaer som 
merkevarebyggere. Et nettverk 
av Brand ambassadors skal bidra 
til å bygge en kultur preget av 
engasjement, endringskraft og 
kunde orientering. 

Jørgen Wiklund Kleppe er en av 
dem. Han behandler søknader 
om opplåning i fast eiendom. 

Hva mener du er viktig for at 
DNB skal skape langsiktig verdi, 
og hvordan kan du bidra?

– Det viktigste vi gjør nå, er at vi 
bruker kompetanse, kunnskap 
og data vi allerede har, til å 
utvikle nye og eksisterende 
løsninger for å møte kundens 
behov i dag og i frem tiden. 
Skal vi lykkes med dette, må vi 
engasjere medarbeidere i hele 
organisasjonen til å utfordre 
dagens DNB, tenke annerledes 
og tørre å vise frem egne ideer.
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Styret
P E R 8 .  M A R S 2 0 1 7

Styret i DNB ASA er konsernets øverste ansvarlige organ og skal gjennom 
konsernsjefen sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret har tre 
underutvalg: risikoutvalget, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget.

Anne Carine Tanum
F Ø D T 1 9 5 4

Rolle i styret: Styreleder i DNB 
og DNB Bank siden 2008 (styre
medlem siden 1999) og leder av 
kompensasjons utvalget.

Bakgrunn: Cand. jur. fra Universi
tetet i Oslo. Mangeårig adminis
trerende direktør og eier av Tanum 
AS. Tidligere styre medlem i DnB 
Holding, Den 
norske Bank og Vital Forsikring.

Andre sentrale verv: Styreleder i 
Den norske Opera og Ballett, ECO 
Energi Holding AS, ECO Energi AS 
og Nordisk Film Kino AS. Nestleder 
i styret for Oslo Universitets
sykehus HF. Styre medlem i Cappe
len Damm AS, Try AS, Europris AS 
og Abelprisen. Tidligere styreleder 
i NRK.

Antall styremøter i 2016: 19 av 19

Antall aksjer¹⁾: 400 000

Tore Olaf Rimmereid 
F Ø D T 1 9 6 2

Rolle i styret: Nestleder i styret 
i DNB siden 2012 (styremedlem 
siden 2009). Leder av revisjons
utvalget og risiko utvalget og med
lem av kompensasjonsutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom og auto
risert finansanalytiker fra Norges 
Handelshøyskole. Administreren
de direktør i ECO Energi. Tidligere 
administrasjons og finans direktør 
i NRK og konsern direktør økonomi 
og finans i SpareBank 1 Gruppen. 
Erfaring fra Kreditkassen.

Andre sentrale verv: Styreleder 
i Oslo Lysverker og Opplandskraft 
DA. Tidligere styreleder i Energi 
Norge og politisk sekretær for 
Høyres stortingsgruppe.

Antall styremøter i 2016: 19 av 19

Antall aksjer¹⁾: 10 611

Jarle Bergo
F Ø D T 1 9 4 5

Rolle i styret: Styremedlem i DNB 
og nestleder i styret i DNB Bank 
siden 2011. Medlem av revisjons
utvalget og risikoutvalget.

Bakgrunn: Sosialøkonom fra 
Universitetet i Oslo. Ulike stillinger 
i Norges Bank fra slutten av 60 
tallet, sist som vise sentralbanksjef.

Andre sentrale verv: Tidligere 
Alternate Executive Director i 
International Monetary Fund, 
forretnings fører for Statens Bank
sikrings fond og styremedlem i 
Oslo Børs. Deltok i ulike komiteer 
og ekspertgrupper, bl.a. i komi
teen for etiske retnings linjer for 
Statens Pensjonsfond i 2002.

Antall styremøter i 2016: 17 av 19

Antall aksjer¹⁾: 225

Carl A. Løvvik 
F Ø D T 1 9 5 2

Rolle i styret: Ansattevalgt styre
medlem i DNB siden 2011.

Bakgrunn: Konserntillitsvalgt i 
DNB. Ble ansatt som assurandør i 
1988 og har jobbet som markeds
sjef i salg i DNB Livsforsikring og 
som drifts leder ved Kundesenteret 
i DNB Livsforsikring.

Antall styremøter i 2016: 13 av 19

Antall aksjer¹⁾: 1 191
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Vigdis Mathisen
F Ø D T 1 9 5 8

Rolle i styret: Ansattevalgt 
styremedlem i DNB og DNB Bank 
siden 2012.

Bakgrunn: Bedrifts økonom fra 
Handelshøyskolen BI og flere kurs 
innen ledelse fra samme sted. 
Ansatt i DNB siden 1983 og valgt 
som konsernhovedtillitsvalgt i 
Finansforbundet DNB i 2012.

Andre sentrale verv: Har tidlig
ere fem års erfaring fra styrene i 
Den norske Bank og DnB Holding.

Antall styremøter i 2016: 19 av 19

Antall aksjer¹⁾: 481

Jaan Ivar Semlitsch 
F Ø D T 1 9 7 1

Rolle i styret: Styremedlem i DNB 
siden 2014. Medlem av revisjons
utvalget og risikoutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom fra Nor
ges Handelshøyskole. Konsern sjef 
i Elkjøp Nordic AS. Tidligere Chief 
Operating Officer for Statoil Retail 
Europe og CEO for Plantasjen ASA 
og Rema Industrier AS. 

Andre sentrale verv: Styre leder i 
Elkjøp Norge AS og Lefdal Elektro
marked AS. Tidligere styreleder i 
Statoil Norge AS. Har i tillegg vært 
og er styreleder eller medlem i en 
rekke norske bedrifter.

Antall styremøter i 2016: 19 av 19

Antall aksjer¹⁾: 12 300

Berit Svendsen 
F Ø D T 1 9 6 3

Rolle i styret: Styremedlem i DNB 
siden 2012 (tidligere styremedlem i 
DNB Bank 2010–2012). Medlem av 
kompensasjonsutvalget, revisjons
utvalget og risikoutvalget.

Bakgrunn: Sivilingeniør og 
Master of Technology Manage
ment fra NTNU. Konsern direktør 
i Telenor og Telenor Skandinavia 
og administrerende direktør for 
Telenor Norge. Tidligere teknologi 
direktør i Telenor og leder for Tele
nors fastnettvirksomhet i Norge 
samt administrerende direktør 
for Conax.

Andre sentrale verv: Styre
medlem i SAS og Bisnode AB. 
Tidlig ere styreleder i Data Respons 
og styremedlem i EMGS og 
Ekornes, samt medlem av EU
kommisjones råd givende gruppe 
for IKTspørsmål.

Antall styremøter i 2016: 17 av 19

Antall aksjer¹⁾: 0

1)  Antall aksjer i DNB per 
31. desember 2016. 
Det er også tatt med 
aksjer tilhørende den 
nærmeste familie 
og selskaper der 
vedkommende har 
avgjørende innflytelse.

87

4
Styring
Styret



Beskrivelsen nedenfor redegjør for hvordan regnskaps
lovens paragraf 33b, 2. ledd er dekket i DNB. Inndelingen 
refererer til nummerering i paragrafen.

1–3. Angivelse av anbefaling som DNB følger, opplys-
ning om hvor anbefalingen er tilgjengelig og begrun-
nelse for eventuelle avvik fra anbefalingen
Strukturen for eierstyring og selskapsledelse i DNB
konsernet er basert på norsk lov. DNB følger den norske 
anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse utgitt 
30. oktober 2014 av Norsk utvalg for eierstyring og 
selskapsledelse, NUES. Anbefalingen er tilgjengelig på 
nues.no. Eventuelle avvik fra anbefalingen er kommen
tert under redegjørelsen for hvordan anbefalingen etter
leves nedenfor.

4. Beskrivelse av hovedelementene i konsernets 
systemer for internkontroll og risikostyring knyttet 
til regnskapsrapporteringsprosessen
Se punkt 10 B under Norsk anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse nedenfor.

5. Vedtektsbestemmelse som helt eller delvis ut- 
vider eller fraviker bestemmelser i allmennaksje-
lovens kapittel 5
DNB ASA har ingen vedtektsbestemmelser som avviker 
fra allmennaksjelovens kapittel 5, som omhandler 
generalforsamlingen. 

6. Sammensetningen til ledende organer samt en 
beskrivelse av hovedelementene i gjeldende instruk-
ser og retningslinjer for organenes og eventuelle 
utvalgs arbeid
Se punktene 6, 7, 8 og 9 under Norsk anbefaling for eier
styring og selskapsledelse nedenfor.

7. Vedtektsbestemmelser som regulerer oppnevning 
og utskiftning av styremedlemmer
Se punkt 8 under Norsk anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse nedenfor. 

8. Vedtektsbestemmelser og fullmakter som gir 
styret adgang til å beslutte å kjøpe tilbake eller 
utstede egne aksjer eller egenkapitalbevis
Se punkt 3 under Norsk anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse nedenfor. 

Eierstyring og selskapsledelse
Ledelsen og styret i DNB vurderer årlig prinsippene for eierstyring og selskapsledelse 
og hvordan de fungerer i konsernet. DNB avlegger en redegjørelse for prinsipper og 
praksis for eierstyring og selskapsledelse i samsvar med regnskapslovens paragraf 
3-3b og den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse.

Endringer fra tidligere år
Etter Panama Paperssaken etablerer DNB en ekstern varslingsrutine i tillegg til den 
eksisterende interne rutinen, se punkt 1.

Avvik fra anbefalingen / regnskapslovens paragraf 3-3B, 2. ledd
DNB har følgende avvik fra anbefalingen: 
Punkt 14 Selskapsovertagelse
Styret har valgt å ikke utarbeide eksplisitte hovedprinsipper for håndtering av 
overtagelsestilbud. Bakgrunnen for dette unntaket er at den norske stat eier 34 prosent 
av aksjene i DNB ASA, noe som gjør det lite relevant med slike hovedprinsipper. For øvrig 
slutter styret seg til anbefalingens formuleringer på dette punktet.

Regnskapslovens paragraf 3-3b, 2. ledd (redegjørelse om foretaksstyring)
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Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Beskrivelsen nedenfor redegjør for hvordan de 15 punkt-
ene i anbefalingen er fulgt opp i DNB.

PUNKT 1 

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG 
SELSKAPSLEDELSE
Det foreligger ingen vesentlige avvik mellom anbefalin-
gen og hvordan denne etterleves i DNB. Det er redegjort 
for ett avvik under punkt 14.

DNBs visjon er: Vi skaper verdier gjennom kunsten å 
møte kunden.

Konsernverdiene, hjelpsom, profesjonell og initiativrik, 
skal bygge opp under visjonen. 

Visjonen og verdiene ligger til grunn for konsernets 
regler for etikk og samfunnsansvar. 

Styret har vedtatt policyer og retningslinjer på følgende 
områder for DNB-konsernet for å understøtte selskaps-
styringen:

 ■ Samfunnsansvar
 ■ Eierrelasjoner 
 ■ Etikk 
 ■ E�ektiv utvikling 
og drift 
 ■ Risikostyring¹⁾

 ■ Compliance 
(etter levelse) 
 ■ Kommunikasjon
 ■ Finansiell styring¹⁾
 ■ Medarbeidere og 
organisasjon 
 ■ Sikkerhet

Nærmere om policy for samfunnsansvar
DNB forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø, sosi-
ale forhold og virksomhetsstyring i alle sine aktiviteter. 
Dette gjelder også i forhold til konsernets leverandører. 
DNB skal ikke medvirke til krenkelse av menneske- og 
arbeidstagerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade 
eller andre handlinger som kan oppfattes som grovt 
uetiske. Les mer om DNBs redegjørelse for samfunns-
ansvar i kapitlet Ansvarlig virksomhet på side 55 og på 
dnb.no/om oss.

Nærmere om policy for eierrelasjoner
Gjennom åpen dialog og regelmessig kontakt og kommu-
nikasjon skal DNB sikre at selskapets aksjekurs til enhver 
tid best mulig skal reflektere de underliggende verdiene i 
selskapet. Styring av eierrelasjonene er i stor grad basert 
på den norske anbefalingen om eierstyring og selskaps-
ledelse, særlig den delen som omfatter likebehandling 
av aksjeeiere. Se også punkt 13 nedenfor.

Nærmere om policy for etikk
DNB-konsernet skal kjennetegnes av høy etisk standard 
og god eierstyring og selskapsledelse. Etikkreglene fastslår 
at medarbeidere, medlemmer av styrende organer, innleid 
personell og konsulenter i konsernet skal opptre med 
respekt og omtanke, og at kommunikasjonen skal være 

åpen, sannferdig og tydelig. DNBs etikkregler omhand-
ler også korrupsjon, habilitet, taushets- og varslingsplikt, 
interessekonflikter, forhold til kunder og leverandører, 
forhold til medier, verdipapirhandel, innsidehandel og 
relevante privatøkonomiske forhold. 

Brudd på etikkreglene kan medføre konsekvenser 
for ansettelsesforholdet. Reglene finnes i sin helhet på 
konsern ets nettside, dnb.no/samfunnsansvar.

Varsling
Konsernets etikkregler slår fast at en medarbeider straks 
skal informere sin overordnede eller konserndirektør 
revisjon dersom han eller hun får kunnskap om forhold som 
er i strid med gjeldende regelverk fastsatt av myndighetene 
eller vesentlige brudd på interne bestemmelser. Ansatte 
som på en forsvarlig måte varsler om kritikkverdige 
forhold i samsvar med dette punktet, skal ikke utsettes 
for belastninger som følge av varslingen.

DNB er i ferd med å implementere en løsning for anonym 
elektronisk varsling til en ekstern part i tillegg til den eksist-
erende varslingsordningen til konserndirektør revisjon. 
Varslingen utvides til å omfatte innleide arbeidstagere.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

1) Se nærmere beskrivelse i punkt 10.

Styret tok aktivt grep i oppfølgingen 
av Panama Papers-saken

I 2016 var DNB preget av Panama Papers-saken. 
Styret i DNB var opptatt av å få best mulig innsikt 
i hva som hadde skjedd og besluttet at det 
skulle gjennomføres en uavhengig undersøkelse 
av alle sider ved DNBs befatning med saken. 
Advokatfirmaet Hjort leverte sin endelige rapport 
til styret i september. I rapporten fastslås det at 
DNB Luxembourg bistod kunder med etablering av 
42 selskaper på Seychellene i perioden 2006 til 2008, 
og at samtlige selskaper er avviklet. Rapporten 
konkluderer med at det ikke ble avdekket lov brudd 
knyttet til opprettelsen av dette tjeneste tilbudet. 
Det påpekes imidlertid at etableringen av tjeneste-
tilbudet ikke ble godkjent etter intern instruks 
for nye produkter. I tillegg understrekes det at 
etikk retningslinjene ikke ble fulgt da det ansvarlige 
forretnings området ikke stoppet tjenestetilbudet 
i påvente av en nærmere omdømmevurdering.

Som en konsekvens av Panama Papers-saken har 
styret i DNB besluttet en rekke tiltak, blant annet 
innføring av en ekstern varslingskanal, flere tiltak 
knyttet til styring og kontroll med datterselskap, 
innføring av en ny og omfattende retningslinje for 
godkjenning av nye produkter og en gjennomgang 
av konsernrevisjonens kompetanse og ressurser. 
I tillegg er det vedtatt implementering av et 
IT-verktøy som støtte til operasjonalisering 
og etterlevelse av eksterne krav og interne 
retningslinjer.

→
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PUNKT 2

VIRKSOMHET
DNBs formål er å drive bank, forsikrings og finansierings
virksomhet samt tilknyttet virksomhet innenfor rammen 
av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vedtektene 
til DNB ASA finnes i sin helhet på konsernets nettside, 
dnb.no/generalforsamling. Styrets årsberetning inne
holder en redegjørelse for konsernets mål og strategier, og 
markedet oppdateres gjennom investorpresentasjoner 
i forbindelse med kvartalsvis finansiell rapportering, 
kapitalmarkedsdager og egne temapresentasjoner. 

I strategiprosessen vurderer styret om mål og retnings
linjer er entydige, dekkende, godt operasjonaliserte og 
lettfattelige for alle ansatte. Alle vesentlige retnings
linjer er tilgjengelige for de ansatte via DNBs intranett 
eller på annen måte.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 3

SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE
Styret foretar løpende en vurdering av kapitalsituasjonen 
i lys av selskapets mål, strategi og ønsket risikoprofil. For 
nærmere omtale av reglene om kapitaldekning, hvilke 
prinsipper DNB legger til grunn for å vurdere kapital
behovet, samt nærmere spesifikasjon av elementene 
i konsernets kapitaldekning, vises det til konsernets 
rapport om risiko og kapitalstyring (Pilar 3), som er publis
ert på konsernets nettside dnb.no/ir. 

EUs kapitaldekningsdirektiv CRD IV stiller krav til både 
egenkapital, langsiktig finansiering og likviditetsreserver. 
Se nærmere omtale av både regelverket og hvordan det 
er implementert i Norge i kapitlet Nye rammebetingelser.

Styret vurderer konsernet som godt kapitalisert i 
forhold til nåværende regulatoriske krav. DNB fortsetter 
tilpasningene til nye likviditets og kapitalkrav som 
allerede er innført, eller som ventes innført i løpet av 
de nærmeste årene. 

Utbytte
DNB har som overordnet mål å skape langsiktige verdier 
for sine eiere, dels gjennom en positiv kursutvikling og 
dels gjennom en forutsigbar utbyttepolitikk. Konsernets 
langsiktige utbyttepolitikk er å ha en utdelingsgrad på 
mer enn 50 prosent av overskuddet, som vil være en 
kombinasjon av kontantutbytte og tilbakekjøp av aksjer.

Tilbakekjøp av aksjer
For å ha fleksibilitet i kapitalstyringen har styret i tidlig
ere perioder anmodet generalforsamlingen om fullmakt 
til å kjøpe tilbake egne aksjer. Det har tidligere vært 
inngått avtale med staten v/Nærings og fiskerideparte
mentet som innebærer at det ved innløsning av erverv
ede aksjer skal foretas en forholdsmessig innløsning av 
aksjer tilhør ende staten, slik at statens eierandel holdes 
konstant. For å optimalisere selskapets kapitalsituasjon 
ga general forsamlingen 26. april 2016 styret fullmakt til å 

kjøpe egne aksjer for samlet pålydende inntil 325 759 772 
kroner, tilsvarende 2 prosent av selskapets aksjekapital. 
Aksjene skal kjøpes på regulert marked. Hver aksje kan 
kjøpes til kurser mellom 10 og 200 kroner. Ervervede 
aksjer skal innløses i henhold til allmennaksjelovens 
regler om kapitalnedsettelse. Fullmakten er gyldig i 12 
måneder regnet fra generalforsamlingens beslutning.

Kapitalforhøyelse
Det foreligger for tiden ingen styrefullmakt til å foreta 
kapitalforhøyelse i DNB ASA.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 4

LIKEBEHANDLING AV AKSJONÆRER OG 
TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE
DNB ASA har én aksjeklasse. Gjennom vedtektene og 
i styrets og ledelsens arbeid legges det vekt på sterkt 
vern av minoritetsaksjonærer i form av likebehandling, 
krav til majoritetsbeslutninger og opplysningsplikt 
for transaksjoner med nærstående parter. Alle aksjer 
har lik stemmerett. Ved aksjekapitalforhøyelser skal 
eksisterende aksjonærer gis fortrinnsrett, med mindre 
særskilte forhold tilsier at dette kan fravikes. Slik 
fravikelse vil i så fall bli begrunnet. I tilfeller der styret 
ber generalforsamlingen om fullmakt til tilbakekjøp av 
egne aksjer, skal dette skje i markedet til børskurs. 

Største aksjonær
Staten v/Nærings og fiskeridepartementet er DNB 
ASAs største aksjonær med en eierandel på 34 prosent. 
I henhold til Statens eierskapsmelding (Meld. St. 27 
2013–2014 Et mangfoldig og verdiskapende eierskap) 
er for målet med statens eierskap i DNB ASA å opprett
holde et stort og kompetent finanskonsern med hoved
kontor  funksjoner i Norge. Selskapet skal drives på 
forretnings messig grunn lag og med sikte på å levere 
konkur ranse messig avkastning. Regjeringen viser til 
at en statlig eier andel som gir negativ kontroll, bidrar til 
dette. Regjeringen vil derfor opprettholde statens eier
andel i DNB ASA og ser det ikke som aktuelt å redusere 
eier andelen til under 34 prosent. 

Forvaltningen av aksjene hos departementet skjer 
gjennom eierskapsavdelingen. Forvaltningen er under
lagt spesielle retningslinjer som blant annet fastslår 
at staten ikke kan ha representanter i styret i finans
institusjoner, men skal gjennom deltagelse i valg komiteen 
sikre at selskapets organer får en sammen setning som 
representerer alle aksjonærgrupper. Retnings linjene 
stiller blant annet krav om at departementet skal 
opptre på en måte som bidrar til likebehandling av DNBs 
aksjonærer. 

Nest største aksjonær
Sparebankstiftelsen DNB er nest største aksjonær med 
en eierandel på 9 prosent ved utgangen av desember 
2016. Norsk lovgivning krever at stiftelsen skal ha et 

→
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langsiktig og stabilt formål med sitt eierskap i konsernet. 
For å skaffe midler til sin virksomhet har stiftelsen et 
behov for å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning 
på sin forvaltede kapital. Mer informasjon finnes på 
sparebankstiftelsen.no. 

Vedtektene for DNB ASA slår fast at dersom Spare bank
stiftelsen DNB eier 10 prosent eller mer av DNB ASAs aksje
kapital, skal spørsmål om salg eller annen avhendelse av 
aksjer i DNB Bank ASA behandles av general forsamlingen 
i DNB ASA. Det samme gjelder spørsmål om fusjon eller 
fisjon av banken, avhendelse av en vesentlig del av bankens 
virksomhet eller utstedelse av aksjer i banken til andre 
enn DNB ASA. 

Transaksjoner med nærstående
Styreinstruksen i DNB ASA slår fast at et styremedlem ikke 
kan delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål 
der vedkommende eller nærstående parter må anses 
for direkte eller indirekte å ha personlig eller økonomisk 
sær interesse i saken. Det samme følger av konsernets 
etikkregler. Den enkelte plikter selv å påse at han eller 
hun ikke er inhabil i behandlingen av en sak. Styret skal 
god kjenne avtaler mellom selskapet og styre medlemmer 
eller konsern sjef. Styret skal også godkjenne avtaler 
mellom selskapet og tredjepart der et styremedlem eller 
konsern sjefen må antas å ha en særlig interesse.

Styrets medlemmer skal melde fra til styret dersom de 
direkte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås 
av selskapet eller annet selskap i DNBkonsernet. Det 
samme gjelder om avtalen inngås av et selskap utenfor 
DNBkonsernet hvor styremedlemmet er eier, styre
medlem eller ledende ansatt. Melding skal gis til styrets 
leder med kopi til Konsernsekretariatet.

Styrets medlemmer, eller selskaper som de er til knyttet, 
bør ikke påta seg særskilte oppdrag for selskaper i DNB
konsernet ut over styrevervet. Dersom de likevel gjør det, 
skal hele styret informeres. Honorar for slike oppdrag 
skal godkjennes av styret.

For konsernets øvrige tillitsvalgte og ansatte er 
transak sjoner med nærstående utførlig behandlet i og 
regulert av konsernets etikkregler. Generelt er en ansatt 
eller tillits valgt definert som inhabil dersom det foreligger 
omstendigheter som kan føre til at han eller hun av andre 
kan oppfattes å legge vekt på annet enn DNBkonsernets 
interesser. Ansatte må være oppmerksomme på mulige 
interesse konflikter dersom de kombinerer tillitsverv med 
andre roller i konsernet.

Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom DNB 
konsernet og nærstående vil styret, med mindre det 
gjelder saker som behandles av general forsamlingen 
etter reglene i allmenn aksje loven, sørge for at det fore
ligger en verdi vurdering fra en uavhengig tredjepart. 
Dette gjelder også ved eventuelle transaksjoner mellom 
selskaper i DNBkonsernet der det er minoritets aksjo
nærer. Ikke uvesentlige transaksjoner med nærstående 
parter omtales i en egen note til årsregnskapet. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 5

FRI OMSETTELIGHET
Aksjene i DNB ASA er notert på Oslo Børs og er fritt omset
telige. Vedtektene inneholder ingen begrensninger for 
omsetteligheten.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 6

GENERALFORSAMLING 
Øverste myndighet i DNB er generalforsamlingen, som 
representerer DNBs aksjonærer. Ordinær generalforsam
ling skal i henhold til vedtektene avholdes innen utgan
gen av april måned hvert år. Innkalling og påmeldings
skjema sendes aksjonærene og publiseres på konsernets 
nettside senest 21 dager før generalforsamlingsdatoen. 
Prosedyre for stemmegivning og for å fremsette forslag 
er angitt i innkallingen. 

I henhold til vedtektene innkalles generalforsamlingen 
av styret. På generalforsamlingen deltar styreleder, minst 
én representant fra valgkomiteen og ekstern revisor. 
Andre styremedlemmer kan stille. Fra administrasjonen 
deltar konsernsjef, konserndirektør finans, konsern
direktør revisjon og fagspesialister. Generalforsamlings
protokollen er tilgjengelig på dnb.no/generalforsamling. 

Generalforsamlingen velger aksjonærenes medlem
mer til styret og valgkomiteens medlemmer. Avstem
ningsopplegget gir mulighet for å stemme separat på 
hvert enkelt medlem av de ulike organene. General
forsamlingen velger også ekstern revisor. Valgkomiteen 
består av inntil fem medlemmer som velges av general
forsamlingen for en periode på inntil to år.

Generelt fattes beslutninger med alminnelig flertall. 
Beslutninger om avhendelse av aksjer, fusjon, fisjon, 
avhendelse av en vesentlig del av DNB Bank ASAs 
virksom het eller utstedelse av aksjer i banken til andre 
enn DNB ASA krever tilslutning fra minst to tredeler av 
både de avgitte stemmene og aksjekapitalen som er 
representert på generalforsamlingen.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 7

VALGKOMITÉ
Generalforsamlingen har i samsvar med DNB ASAs 
vedtekter etablert en valgkomité som består av fire 
medlemmer. Generalforsamlingen har fastsatt instruks 
for komiteens arbeid. Valgkomiteen skal bestå av eiere 
eller representanter for eiere og så langt som mulig 
representere hele aksjonærfellesskapet. Ingen styre
medlemmer eller representanter for ledelsen er medlem 
av valgkomiteen. 

Valgkomiteens instruks fastsetter at det bør tilstrebes 
rotasjon av komiteens medlemmer. 

Valgkomiteen avgir begrunnet innstilling til general
forsamlingen for valg av styrets og valgkomiteens →
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medlemmer. Innstillingen skal gi relevant informasjon 
om kandidatenes bakgrunn og uavhengighet. Valg
komiteen foreslår også honorar for medlemmer av organer 
nevnt ovenfor. Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av 
general forsamlingen. Informasjon om valgkomiteen og 
frister for å gi innspill finnes på dnb.no/generalforsamling. 

Valgkomiteen avholdt 14 møter i 2016, hvor det blant 
annet ble innstilt på valg av medlemmer til styret og 
valgkomiteen. Valgkomiteen gjorde også forberedelser 
til saker til behandling i 2017.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 8

STYRE, SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET
Styret og generalforsamlingen ivaretar styring og tilsyn 
med forvaltningen av selskapet. 

Styret har inntil syv medlemmer, hvorav inntil fem 
aksjonær valgte representanter og to ansatte represen
tanter. Ingen i konsernledelsen er medlemmer av styret. 
Ved valg av styrets medlemmer søkes behovet for 
både kontinuitet og uavhengighet oppnådd i tillegg 
til en balansert styresammensetning. Ingen kan være 
medlem av eller leder for styret i et sammenhengende 
tidsrom lenger enn 12 år. Det begynner å løpe en ny 
12årsperiode dersom et ordinært medlem av styret blir 
valgt som styreleder eller motsatt. Ingen kan ha verv 
som ordinært styremedlem og/eller styreleder i et lengre 
samlet tidsrom enn 20 år. Medlemmene velges for inntil 
to år av gangen. Per 31. desember 2016 hadde styret syv 
medlemmer, hvorav fem aksjonærvalgte og to ansatte
valgte representanter. Tre av styrets medlemmer var 
kvinner, hvorav to var aksjonærvalgte representanter 
og én var ansatterepresentant. 

De enkelte styremedlemmers bakgrunn og deltagelse 
på styremøter i 2016 er beskrevet i presentasjonen av 
styret i dette kapitlet og på konsernets nett side. Styret 
vurderer medlemmenes uavhengighet, og konklusjonen 
er anmerket i oversikten over styrende organer. Ved 
innstilling av nye styremedlemmer foretas en egnethets
vurdering som blant annet omfatter vurdering av 
uavhengig het. Vurderingen følges opp årlig ved skriftlig 
bekreftelse fra styre medlemmene. Konsernet har iverk
satt prosesser for å ha løpende kontroll over hvilke andre 
oppdrag styre medlemmene innehar. Se også beskrivelse 
i punkt 4 ovenfor om transaksjoner med nær stående 
parter. I presentasjonen av styret fremkommer eventuelle 
oppdrag medlemmene har for konsernet og vesentlige 
oppdrag og verv i andre selskaper og organisasjoner. 

Styremedlemmene oppfordres til å eie aksjer i selska
pet. I over sikten over styrende organer frem kommer hvor 
mange aksjer i DNBkonsernet som var eid av medlem
mene av styrende organer og deres nærstående parter 
per 31. desember 2016. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 9

STYRETS ARBEID
Styrets oppgaver
Styret har vedtatt en styreinstruks som gir regler for 
styrets arbeid og saksbehandling, her under hvilke saker 
som skal styre behandles, konsern sjefens arbeids oppgaver 
og plikter overfor styret og regler for inn kalling og møte
behandling. Styrets instruks er tilgjengelig på dnb.no. 
Styret utarbeider en årlig plan for sitt arbeid som dekker 
oppgaver som er fastsatt i lover, for skrifter, myndighets
vedtak, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Styret 
fastsetter også instruks for konsernsjefen. 

Styret foretar en årlig evaluering av sitt arbeid og arbeids
form som gir grunnlag for endringer og tiltak. I tillegg 
foretas en evaluering av styrets kompetanse, samlet og 
for hvert enkelt styremedlem.

Styret har overordnet ansvar for forvaltningen av 
DNB og skal gjennom konsernsjefen sørge for forsvarlig 
organisering av virksomheten. Overordnede mål og 
strategiske valg for konsernet besluttes i styret. Også 
finansielle tre års planer for konsernet og forretnings
områdene vedtas her. Styret holder seg orientert 
om DNBs økonom  iske stilling og utvikling gjennom 
god kjenning av kvartals og års rapporter og en månedlig 
gjennom gang av finansiell stilling og utvikling. Styret 
skal videre påse at virksom heten er gjen stand for betryg
gende kontroll og at konsernets kapital situasjon er 
forsvarlig ut fra om fanget av og risikoen ved virksom
heten. Styrets ansvar, gjennom gang og rapportering av 
risiko styring og intern kontroll er beskrevet i punkt 10 
nedenfor. Styret frem legger også erklæring med forslag 
til retnings linjer for godt gjørelse til ledende ansatte for 
general forsamlingen, se nærmere i punkt 12 nedenfor. 
Se oversikt over styrets arbeid i 2016 på neste side.

Styrebehandlingen ledes av styrets leder. Styrets nest
leder fungerer som møteleder i tilfeller der styreleder 
ikke kan eller bør lede styrets arbeid. Dersom verken 
styrets leder eller nestleder er til stede, velger styret en 
leder for styrebehandlingen.

Konsernsjefen forbereder saker som skal behandles 
av styret i samråd med styrets leder. Det legges vekt på 
at sakene forberedes og fremlegges slik at styret har et 
tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

→

«Konsernets strategi, 
finans ielle utvikling, 
kapitalisering og digitalisering 
var viktige saker i 2016.»

→
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JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Q1 Q2 Q3 Q4

Totalt 19 styremøter.

Strategi

Årsrapport

Strategisamling

Finansiell plan

Styreevaluering

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Årlig gjennomgang av risk appetite

Årlig gjennomgang kredittstrategier

Evaluering av konsernsjef

Fastsettelse av retningslinjer for kompensasjon til ledende ansatte

Foreløpig årsregnskap 2015

Gjennomgang av operasjonell risiko, internkontroll og compliancerapport

Kvartalsregnskap og risikorapport

Månedlig status – økonomisk resultat

Månedlig status – risikostyring

Oppfølging av Panama Paperssaken

Årlig ICAAP

Pilar 3rapport

Styrets arbeid i 2016

93

4
Styring

Eierstyring og selskapsledelse



Styrets revisjonsutvalg og Styrets utvalg for 
risikostyring
Styrets revisjonsutvalg og Styrets utvalg for risikostyring 
bestod i 2016 av fire av styrets uavhengige medlemmer. 

Utvalgene er forberedende og rådgivende arbeids
utvalg for styret. Medlemmene velges for inntil to år 
blant styrets eksterne medlemmer, og leder opp nevnes 
for ett år av gangen. Utvalgene skal samlet ha den 
kompetansen som ut fra konsernets organisasjon og 
virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. 
Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal ha 
kvalifikasjoner innen regnskap og/eller revisjon. Minst 
ett av medlemmene i risikoutvalget skal ha erfaring med 
å identifisere, vurdere og styre risikoeksponering i store, 
kompliserte selskaper. Medlemmene av utvalgene står 
oppført i oversikten over styrende organer. Utvalgenes 
formål, oppgaver og funksjoner er fastsatt i samsvar med 
internasjonale regler og standarder og er beskrevet i 
konserninstrukser. Utvalgene møtes normalt åtte ganger 
årlig. Se punkt 10 Risikostyring og internkontroll for en 
nærmere beskrivelse av utvalgenes oppgaver.

Kompensasjonsutvalg 
Styret i DNB ASA har et kompensasjonsutvalg som 
består av fire medlemmer av selskapets styre, og som 
normalt møtes seks til syv ganger årlig. Utvalget innstil
ler på styrets retningslinjer for kompensasjon til ledende 
ansatte i henhold til allmennaksjelovens paragraf 616a. 
Utvalget forbereder og anbefaler forslag til styret om 
kompensasjon til konsernsjefen og er samtidig rådgiver 
for konsernsjefen vedrørende kompensasjon og andre 
vesentlige personalrelaterte forhold for konsern ledelsen 
og eventuelt andre som rapporterer til konsernsjef.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 10 

RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL 
All virksomhet i DNB medfører risiko. Evnen til å håndtere 
risiko er kjernen i finansvirksomhet og en forutsetning 
for verdiskapning over tid. DNB har et mål om lav risiko
profil og skal kun påta seg risiko som forstås og kan 
følges opp. DNB skal ikke bli forbundet med irksomhet 
som kan skade omdømmet.

Risikostyringen og internkontrollen skal bidra til å 
oppnå effektiv drift og forsvarlig håndtering av vesentlige 
risikoer. Arbeidet med risikostyring i DNB kjennetegnes 
av individuelt ansvar, transparente metoder og prosesser 
som understøtter god risikostyring. Risikostyring skal 
preges av god kvalitet og høy informasjonsverdi. 

I punkt 10 A nedenfor beskrives hvordan arbeidet med 
risikostyring og internkontroll i konsernet organiseres, 
gjennomføres og følges opp. Styrets rapportering av 
hovedelementene i den interne kontrollen over finansiell 
rapportering beskrives i punkt 10 B.

Konsernets rapport om kapitalkrav og risikostyring, 
Pilar 3rapporten, inneholder en beskrivelse av risiko
styring og rammestruktur, kapitalstyring og kapital

beregning, i tillegg til vurdering og oppfølging av ulike typer 
risikoer. Videre redegjøres det for DNBs tilpasninger til og 
oppfyllelse av regelverket om kapitalkrav. Rapporten er 
tilgjengelig på konsernets nettsider dnb.no/ir.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

10 A) Organisering, gjennomføring og oppfølging
Risikostyring og internkontroll i DNB bygger på ramme
verket fra Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commissions, COSO. COSO er et rammeverk 
med fem nivåer: 
1. Kontrollmiljø 
2. Risikovurdering: vurdering av interne og eksterne 

forhold som påvirker måloppnåelse
3. Kontrollaktiviteter: retningslinjer og prosedyrer 

som skal sikre at risikoer reduseres og håndteres på 
en effektiv måte

4. Informasjon og kommunikasjon: prosesser som 
sikrer at relevant informasjon identifiseres og 
kommuniseres i tide

5. Overvåking: prosesser for å sikre at intern
kontrollen er hensiktsmessig definert og gjennom
ført og at den er effektiv og tilpasningsdyktig

De fem nivåene skal bidra til at konsernet når sine mål 
om effektiv drift, pålitelig finansiell rapportering og 
etterlevelse av lover og regler. 

Styrende organer og forsvarslinjer i DNBkonsernet, 
risikostyring og internkontroll er illustrert i figuren på 
neste side.

Risikostyring og internkontroll er fordelt mellom 
tre forsvarslinjer:

■ Førstelinjeforsvar er den operative ledelsens styring 
og internkontroll, herunder prosesser og aktiviteter 
for å nå fastsatte mål knyttet til effektiv drift, pålitelig 
finansiell rapportering og etterlevelse av lover og regler. 
Den operative ledelsen er ansvarlig for all risiko knyttet 
til enhetens aktiviteter og prosesser.

■ Andrelinjeforsvar er en uavhengig funksjon som over
våker og følger opp den operative ledelsens styring og 
internkontroll. Andrelinjeforsvaret har ansvar for å sette 
premisser for risikostyring, for koordinering på tvers av 
organisasjonen og for risikorapportering.

■ Tredjelinjeforsvar er Konsernrevisjonen, som gjen
nomgår og vurderer konsernledelsens samlede styring 
og internkontroll. Konsernrevisjonen er uavhengig av 
administrasjonen og rapporterer til styret i DNB ASA.

→

→
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10 A) Organisering, gjennomføring og oppfølging

 Utøvende organ  Rådgivende organ
 Førstelinjeforsvar  Andrelinjeforsvar, overvåkende funksjon  Tredjelinjeforsvar

KONSERNSJEF OG KONSERNLEDERMØTE

Tilsynsm
yndigheter

 FØRSTELINJEFORSVAR

 
Operasjonell drift

Internkontroll

 ANDRELINJEFORSVAR

 
Risikostyring

Compliance

Internkontroll finansiell 
rapportering

Sikkerhet

Ekstern revisor

 TREDJELINJEFORSVAR

 
Konsernrevisjon

GENERALFORSAMLING 
Valgkomité

STYRE

 Styrets revisjonsutvalg  Styrets utvalg for risikostyring  Kompensasjonsutvalg

Kontrollmiljø

Risikovurdering

Kontrollaktiviteter

Informasjon og kommunikasjon

Overvåking

Operasjonell drift

Finansiell rapportering

Etterlevelse

Funksjon

Divisjon, avdeling

Forretnings- og støtteområder

Konsern

COSO-rammeverket

Styrende organer i DNB-konsernet
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STYRENE
Organisering og ansvar
Styret i DNB ASA er konsernets øverste ansvarlige organ 
for forretningsdriften og skal blant annet påse at virksom
heten, finansiell rapportering og formuesforvaltning er 
gjenstand for betryggende kontroll. Det er også etablert 
egne instrukser for styret og styreutvalgene.

Nærmere om policy for risikostyring
Konsernpolicy for risikostyring er retningsgivende for 
DNBs samlede arbeid med risiko. Den beskriver ambisjon
ene og holdningene som skal ligge til grunn for arbeidet 
med risiko i DNBkonsernet.

Styret i DNB ASA fastsetter langsiktige mål for risiko
profilen gjennom rammeverket for risikoappetitt. 
Rammeverket representerer en operasjonalisering av 
konsernets eksisterende risikopolicy og retningslinjer 
og skal sikre at risikostyringen blir integrert i konsern
ets styrings prosesser. Rammeverket for risiko appetitt 
skal gi en helhetlig og balansert oversikt over virksom
hetens risiko og består av 17 utsagn som definerer risiko
typer og måleparametre. For å støtte opp om ramme
verket er det etablert styringsprinsipper og definert 
rutiner og ansvar for DNBkonsernet. Målsatt risiko
profil vil også reflekteres i andre deler av rammeverket 
for risiko styring, herunder fastsettelse av fullmakter 
og forretnings rammer. Rammeverket for risikoappetitt 
skal vurderes minst årlig. Styret foretar også en regel
messig gjennomgang av risikonivå, rammestruktur og 
rapportering for relevante risikokategorier. 

Styring av risiko er en integrert del av virksomhets
styringen i DNB og omfatter vurdering, overvåking, 
rapportering og oppfølging av konsernets risiko. 

Styret i DNB ASA har ansvar for å påse at konsernet har 
en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og 
omfanget av virksomheten, og for å sørge for at kapital
krav som følger av lover og forskrifter blir overholdt. 
Konsernets retningslinje for kapitalisering skal sikre 
at konsernets egenkapital er tilpasset virksomhetens 
omfang og risikoprofil. Denne bygger på myndighetenes 
kapitalkrav og DNBs interne vurdering av behovet for 
kapital. Styret foretar en løpende vurdering av konsern
ets kapitalsituasjon, se nærmere under Gjennomføring 
og oppfølging nedenfor. DNB Bank ASA har som mål 
å opprettholde en internasjonal rating på langsiktige 
ordinære innlån tilsvarende AAnivå.

Nærmere om policy for compliance
DNB skal etterleve alle lover og regler som gjelder virk
somheten, «compliance». Policy for compliance beskriver 
hovedprinsippene for compliance og organiseringen av 
compliancefunksjonen. Det er også fastsatt retnings
linjer for operasjonell risikostyring på konsernnivå. 

Gjennomføring og oppfølging
Styret i DNB ASA gjennomgår årlig konsernets viktigste 

risikoområder og internkontroll. Gjennomgangen, som 
bygger på konsernsjefens rapportering, tar sikte på 
å dokumentere kvaliteten på arbeidet i de viktigste 
risikoområdene og avdekke eventuelle svakheter 
og forbedringsbehov. Gjennomgangen skal sikre at 
endringer i risikobildet identifiseres, slik at nødvendige 
for bedringstiltak kan iverksettes. 

Risikoutvalget gir råd til styret vedrørende konsernets 
risikoprofil, overvåker systemene for internkontroll og 
risikostyring og ser etter at de fungerer effektivt. I tillegg 
gir utvalget råd til styret angående konsernets risiko
profil, herunder konsernets nåværende og fremtidige 
risiko appetitt og strategi. Risikoutvalget og styrene 
i DNB ASA og DNB Bank ASA mottar hvert kvartal en 
risikorapport for konsernet. Rapporten gir en status 
for risiko situasjonen, målt i henhold til rammeverket 
for risiko appetitt. Rap porten inkluderer utnyttelse av 
rammer fastsatt av styrene i DNB ASA, DNB Bank ASA og 
DNB Livs forsikring AS. Styret i DNB Livsforsikring mottar 
periodisk en rapport med en vurdering av selskapets 
risiko situasjon. 

Risikoutvalget og styrene i DNB ASA og DNB Bank 
ASA behandler årlig ICAAPrapporteringen (Internal 
Capital Adequacy Assessment Process), som inne holder 
en egen evaluering av risiko og kapitalsituasjonen i 
DNBkonsernet. Konsernrevisjonen foretar en gjennom
gang av ICAAPprosessen i DNB, og en rapport med 
revisjonens oppsummeringer behandles i samme 
styremøte som egenevalueringen.

Risikoutvalget og styrene i DNB ASA og DNB Bank ASA 
behandler konsernets gjenopprettingsplan. Planen er en 
integrert del av konsernets risiko og kapitalstyrings
rammeverk. En viktig del av gjenopprettingsplanen er en 
beskrivelse av ulike identifiserte tiltak som kan forbedre 
konsernets kapitaldekning og likviditetssituasjon i en 
tenkt krise. Planen oppdateres årlig. Gjenopprettings
planen er en del av det nye krisehåndteringsregelverket for 
banker, se også omtale i kapitlet Nye rammebetingelser. 

Risikoutvalget og styret i DNB Bank ASA behandler årlig 
konsernets compliancerapport, som gir en gjennom
gang av konsernets overordnede compliancerisiko og 
nødvendige tiltak for å redusere denne.

Risikoutvalget og styret i DNB Bank ASA behandler 
årlig konsernets valideringsrapport. Validering, det vil 
si etterprøving, er en sentral del av kvalitetssikringen 
av IRBsystemet. Konsernrevisjonen utarbeider en årlig 
IRBcompliancerapport som viser overholdelse av IRB
kravene, og som behandles samtidig med validerings
rapporten i bankstyret. 

Det gis informasjon om konsernets risikosituasjon til 
markedet, aksjonærer og myndigheter gjennom kvartals
vis rapportering. Se også nærmere omtale av konsernets 
gjennomføring av risikostyring i Pilar 3rapporten på 
dnb.no/ir.

Revisjonsutvalget vurderer kvaliteten på Konsern
revisjonens og ekstern revisors arbeid. Styrene i 
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DNB Bank ASA, DNB Boligkreditt AS, DNB Livsforsikring 
AS og øvrige vesentlige datterselskaper evaluerer årlig 
selskapenes viktigste risikoområder og internkontroll. 

KONSERNSJEF OG LEDERFORA 
Organisering og ansvar
Konsernsjefen har ansvar for å iverksette risikostyring 
som bidrar til å oppfylle de målene styret i DNB ASA setter 
for virksomheten, herunder effektive styringssystemer 
og internkontroll. 

Konsernledermøtet er konsernsjefens kollegium for 
overordnet ledelse. Alle vesentlige beslutninger som 
gjelder risiko- og kapitalstyring, vil normalt fattes i samråd 
med konsernledelsen. Det skal foreligge fullmakter 
for bevilgninger og posisjons- og handlerammer på 
alle vesentlige finansielle områder. Alle fullmakter er 
personlige. Fullmakter besluttes i styrene i DNB ASA og 
DNB Bank ASA sammen med overordnede rammer og kan 
delegeres i organisasjonen. Enhver videre delegering skal 
godkjennes og følges opp av nærmeste overordnede leder. 

I konsernledermøtet deltar konserndirektørene i forret-
nings-, støtte- og stabsområdene. Det er etablert flere 
råd givende organer som skal bistå med beslutningsgrunn-
lag, oppfølging og kontroll innenfor ulike fagområder:

■ Balansestyringsutvalget, Asset and Liability Commit-
tee, ALCO, er et rådgivende organ for konserndirektør ene 
for finans og risikostyring som behandler saker knyttet 
til styring av markeds- og finansieringsrisiko, risiko-
modellering, kapitalstruktur og avkastningsmål.

■ Tre sentrale kredittutvalg: Konsernkreditt utvalget, 
Kredittutvalg Storkunder og internasjonal og Kreditt
utvalg Bedriftsmarked. Kredittutvalgene er rådgivende 
organer for beslutningstagere i forretnings områdene 
og i Kredittstyring konsern, som påtegner kredittsaker 
på basis av personlige fullmakter etter behandling i de 
respektive utvalgene. Konsernkreditt utvalget behandler 
kreditter til særskilte låntagere fra flere forretnings-
områder og rådgir konsern  sjefen og styret ved behandling 
av større enkelt engasjementer. Konsern  kreditt  utvalget 
er sentralt ved utform ing av konsernets kreditt policy og 
øvrig opp følging av kreditt strategier, kreditt regelverk og 
portefølje  risiko. Kreditt  utvalgene i Stor kunder og inter-
nasjonal og Bedrifts marked behandler kredittsaker innen 
gitte full makter for de respektive forretnings områdene. 
Kreditt utvalgene ledes av konsern kredittsjef.

■ Advisory Group Operational Risk, AGOR, er et råd- 
givende utvalg for konsernets Chief Risk Officer og skal 
bidra til å utvikle konsernets løsninger innenfor styring 
av operasjonell risiko og internkontroll slik at oppfølging 
og rapportering skjer på en effektiv og konsistent måte 
i hele konsernet.

■ Forum for antihvitvasking og internasjonale 
sanksjoner er et rådgivende utvalg for konsernets Chief 
Risk Officer og skal bidra til å sikre riktig prioritering av 
ressurser og oppfølging av områder, herunder kontroller 
av DNBs etterlevelse av internasjonale sanksjoner og 
arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering. 

■ IT Konsernkomité er et rådgivende organ for konsern-
direktør IT og Operations i forbindelse med å prioritere, 
beslutte og følge opp bankens IT-utviklingsprosjekter. 
Formålet er å sikre at alle IT-investeringer støtter opp 
under konsernets strategiske mål.

■ Rådet for etiske investeringer forvalter og følger opp 
vedtatte retningslinjer for etiske investeringer, inn henter 
informasjon om selskaper og sørger for at saker er så 
godt belyst som mulig før rådet innstiller på eventuell 
utelukkelse av selskaper. Rådet innstiller til lederne for 
DNB Asset Management Holding AS, Konsern investeringer 
og DNB Livsforsikring ASA, som er beslutnings tagere for 
sine respektive enheter.

De operative forretnings-, stabs- og støtteenhetene 
må ha dedikerte ansatte som ivaretar operasjonell 
risiko styring og compliance i enheten. Disse funksjon-
ene må være organisert uavhengig av øvrig drift slik at 
uavhengig heten ivaretas. 

Gjennomføring og oppfølging
Utgangspunktet for risikostyringen i DNB er at den 
enkelte leder i konsernet har ansvar for risiko innen eget 
ansvarsområde og skal derfor ha nødvendig innsikt i og 
forståelse for eget risikobilde, slik at dette kan forvaltes 
på en økonomisk og administrativt forsvarlig måte.

Alle områder i konsernet foretar årlig en gjennomgang 
som omfatter:

 ■ en egenevaluering av eget arbeid med risikostyring 
og internkontroll
 ■ områdenes risikovurderinger
 ■ en vurdering av egen etterlevelse av eksternt og 
internt regelverk

 ■ planlagte forbedringstiltak

Rapporteringen skjer minimum på divisjonsnivå og gir 
grunnlag for samlede rapporter for forretningsområder 
og støtteområder som inngår i konsernsjefens rapporter-
ing til styret i DNB ASA. Der vurderingen viser spesielt 
alvorlige risikoer, skal det også foreligge konkrete planer 
for forbedringstiltak.

Konsernledermøtet mottar månedlig en status rapport 
om risikosituasjonen, målt mot de fastsatte nivåene for 
risikoappetitt.
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RISIKOSTYRING KONSERN
Organisering og ansvar
Risikostyring konsern, RSK, ledes av konsernets Chief 
Risk Officer, CRO, som rapporterer direkte til konsernsjef. 
CRO setter premisser for risikostyring og internkontroll og 
vurderer og rapporterer konsernets risikosituasjon. Hoved-
tyngden av konsernets fagmiljøer innenfor risiko styring 
er samlet i RSK, selv om deler av operativ risikostyring er 
organisert i forretningsområdene. Kravet til uavhengig-
het medfører at ansettelser, avskjedigelser og endring i 
vilkår for nøkkel personer med andrelinje ansvar i operative 
enheter skal godkjennes av Risiko styring konsern etter 
innstilling fra den relevante operative enheten.

Gjennomføring og oppfølging
Risikostyring konsern utarbeider en kvartalsvis risiko-
rapport til styrene i DNB ASA og DNB Bank ASA. RSK har 
også ansvar for å utarbeide konsernets ICAAP-rapport, 
gjenopprettingsplan, valideringsrapport og status-
rapport om styring og kontroll av operasjonell risiko.

Risikorapportering skal sikre at alle ledere har nød - 
vendig informasjon om risikonivå og -utvikling. For å 
sikre kvalitet og tilstrekkelig uavhengighet blir risiko-
rapporter ingen organisert og ledet av enheter som er 
uavheng ige av de operative virksomhetene. Konsernets 
risiko tall festes i form av økonomisk kapital. Avkastning 
på økonomisk kapital inngår i prising av produkter, 
resultat  måling og oppfølging. 

COMPLIANCE 
Organisering og ansvar
Compliance-funksjonen er en uavhengig funksjon som 
identifiserer, vurderer, gir råd om, overvåker og rapporterer 
konsernets compliance-risiko. Funksjonen ledes av Group 
Compliance Officer, GCO. GCO er organisatorisk plassert i 
RSK og rapporterer til styret gjennom konsernsjefen. Alle 
forretnings- og støtte områder samt større datterselskaper 
og internasjonale kontorer har en compliance-funksjon som 
skal sikre at aktuelt regelverk blir etterlevd. Compliance-
funksjonen i internasjonale kontorer og virksomheten i 
Baltikum og Polen rapporterer direkte til GCO.

Konsernets funksjon for overvåking av hvitvasking, 
Group AML Officer, rapporterer direkte til CRO. 

Gjennomføring og oppfølging
Group Compliance Officer, GCO, har ansvar for rapporter-
ing av compliance-risiko og eventuelle brudd på regel-
verk som konsernet er underlagt. Det utarbeides en 
årlig compliance-rapport. Compliance-funksjonene i 
forretnings- og støtteområdene rapporterer periodisk 
om status og eventuelle brudd på regelverk til GCO og 
linjevei til leder for den respektive enhet. Identifisering, 
vurdering og overvåking av konsernets risiko for feil i 
finansiell rapportering utføres av Konsernstab økonomi 
og regnskap på vegne av konserndirektør finans.

INTERNREVISJON
Organisering og ansvar
Uavhengig og effektiv revisjon skal bidra til hensikts-
messig risikostyring og internkontroll og pålitelighet i 
risiko- og finansiell rapportering. Konsernrevisjonen har 
sitt mandat fra styret i DNB ASA, som også godkjenner 
revisjonens årlige planer og budsjetter. 

Konsernrevisjonens oppgaver kan noe forenklet deles i to:
■ På vegne av DNB ASA, konsernsjef og styrene i selskap-
ene i konsernet, se etter at det er etablert og gjennom-
føres tilstrekkelig og effektiv risikostyring og intern-
kontroll
■ Vurdere om risikoidentifisering og etablerte styrings-
prosesser og kontrolltiltak effektivt bidrar til å styrke 
konsernets evne til måloppnåelse

Konsernrevisjonen omtales nærmere nedenfor. Ekstern 
revisor omtales i punkt 15 nedenfor.

Gjennomføring og oppfølging
Konsernrevisjonen reviderer enheter i DNB-konsernet. Det 
utarbeides en revisjonsplan som diskuteres med konsern-
ledelsen, behandles i revisjonsutvalget og godkjennes 
av styret. Konsernrevisjonens risikovurderinger ligger til 
grunn for hvilke områder som skal prioriteres i revisjons-
arbeidet. Etter gjennomførte revisjoner utarbeides 
revisjons rapporter som inneholder resultatene av revisjo-
nen, en redegjørelse for eventuelle svakheter eller mangler 
og forslag til tiltak med identifisering av ansvarlig person 
og fastsettelse av tidsfrister for gjennomføring av tiltakene. 
Revisjonsrapportene sendes til ansvarlig leder i revidert 
enhet. Et sammendrag med revisjonens vurdering av alle 
enhetene i DNB-konsernet rapporteres hvert halvår til 
styrene i DNB ASA og DNB Bank ASA. Styrene mottar også 
månedlig et sammendrag av revisjonsrapportene for alle 
enhetene i konsernet. Styrene i DNB Boligkreditt AS, DNB 
Næringskreditt AS, DNB Livsforsikring AS og DNB Asset 
Management Holding AS mottar alle revisjonsrapporter 
for sine respektive enheter. Konsern revisjonens halvårs- 
og månedsrapporter blir også sendt til ekstern revisor. 

TILSYNSMYNDIGHETER
Gjennomføring og oppfølging
DNB-konsernets virksomhet er underlagt tilsyn av Finans-
tilsynet. Tilsynet gjennomgår blant annet års- og delårs-
regnskaper og konsernets interne kapitalvurderings-
prosess, som følger av kapitaldekningsregelverket 
(Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP). 
Finanstilsynet gjennomgår konsernets gjenopprettings-
plan. Styret tilstreber en åpen og konstruktiv dialog med 
Finanstilsynet.
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10 B) Styrets rapportering av hovedelementene i den 
interne kontrollen knyttet til finansiell rapportering
Finansiell rapportering i konsernet skal være i samsvar 
med relevante lover, forskrifter og interne retningslinjer 
for virksomheten. DNB har et mål om lav operasjonell 
risiko, og det er i konsernets retningslinje for intern-
kontroll over finansiell rapportering stilt eksplisitte krav 
til prosess og rutiner for å sikre kvalitet i rapporteringen. 

Nærmere om policy for finansiell styring
DNBs finansielle styring skal sikre langsiktig verdi skaping 
for aksjonærene.

Det gjennomføres en løpende risikovurdering av 
prosesser som innebærer risiko for feil i den finansielle 
rapporteringen. I vurderingen foretas en «ende til ende» 
prosess kartlegging som tydeliggjør roller og ansvar i hele 
den finansielle verdikjeden. Det etableres nøkkel kontroller 
for å sikre ekstra oppmerksom het rundt alle ledd som 
innebærer risiko for vesentlige feil. Disse kontrollene 
er underlagt særskilte krav til dokumentasjon. Det 
etableres risikoreduserende tiltak rundt alle prosesser 
som fortsatt innebærer høy eller moderat risiko etter at 
nøkkel kontrollene er gjennomført. 

Resultatene av internkontroll over finansiell rapporter-
ing rapporteres kvartalsvis til Konsernfinans og følges 
opp løpende. Konsernledelsen og revisjonsutvalget 
oppdateres årlig. 

STYRENE
Organisering og ansvar
DNB ASAs styre ved revisjonsutvalget fører tilsyn med 
prosessen for finansiell rapportering. Styret har gitt 
retningslinjer som skal sikre pålitelig, relevant, tids riktig 

og lik informasjon til aksjonærer og andre aktører i verdi-
papirmarkedet. Retningslinjene dekker også interne 
behov. Samlet benevnes de retningslinjer for finansiell 
rapport ering. Retningslinjene stiller krav til kvalitets-
sikring av finans iell rapportering for alle enhetene i 
konsernet, herunder krav om å forebygge regnskaps-
manipulasjon. 

Revisjonsutvalget skal føre tilsyn med prosessen 
for finansiell rapportering og se etter at konsernets 
internkontroll, herunder internrevisjon og risikostyrings-
systemer, fungerer e�ektivt. Utvalget skal videre påse at 
konsernet har en uavhengig og e�ektiv ekstern revisjon.

Gjennomføring og oppfølging
Revisjonsutvalget gjennomgår kvartalsvis finansiell 
rapportering for DNB-konsernet. Utvalget foretar en 
grundig gjennomgang av skjønnsmessige vurderinger 
og estimater i tillegg til eventuelle endringer i regn-
skapspraksis. 

Utvalget skal overvåke systemene for internkontroll 
samt konsernets internrevisjon, herunder se etter at disse 
fungerer e�ektivt, og vurdere endringer i systemer og 
rutiner som fremlegges styret til godkjennelse.

I sin gjennomgang har utvalget diskusjoner med 
ledelsen, Konsernrevisjonen og ekstern revisor. Ekstern 
revisor gir utvalget en beskrivelse av hovedelementene i 
revisjonen foregående regnskapsår, herunder en særlig 
gjennom gang av eventuelle vesentlige svakheter som 
er avdekket ved internkontrollen knyttet til finansiell 
rapportering. 

Utvalget behandler administrasjonens årlige egen-
evaluering av nivået på og effektiviteten av intern-
kontrollen over finansiell rapportering.

Prosess for internkontroll over finansiell rapportering i DNB-konsernet

Risiko-
vurdering

Prosess-
kartlegging

Nøkkel-
kontroller

Dokumen-
tasjonOvervåking

Tiltak

Rapportering
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Utvalget møter ekstern revisor på vegne av styret minst 
én gang i kvartalet uten at representanter fra administra-
sjonen er til stede. Utvalget møter også konsern direktør 
revisjon uten at representanter fra administrasjonen er 
til stede minst én gang i året.

Revisjonsutvalget behandler kvartalsregnskap og 
forslag til årsregnskap for DNB ASA og DNB-konsernet. 
Styrene i DNB ASA og DNB Bank ASA behandler kvartals-
regnskap og forslag til årsregnskap for de respektive 
selskapene etter behandling i administrasjonen og 
revisjons utvalget. Årsregnskapene fastsettes av general-
forsamlingen. 

Revisjonsutvalget behandler også forslag til selskaps- 
og konsernregnskapene til DNB Bank ASA og DNB Livs-
forsikring AS og selskaps regnskapet til DNB Bolig kreditt 
AS. Styret i DNB Livs forsikring AS behandler kvartals-
regnskap og forslag til årsregnskap. Årsregnskapene 
besluttes av de respektive selskapers generalforsamlinger.

KONSERNSJEF OG LEDERFORA
Organisering og ansvar
Konsernfinans ledes av konserndirektør finans (Chief 
Financial Officer, CFO) og er organisert utenfor forret-
ningsområdene. Konsernansvarlig for finansiell rapporte-
ring rapporterer til konserndirektør finans og har ansvar 
for fagområder som finansiell styring og rapportering, 
finansiell oppfølging, skatt, avgift og internkontroll over 
finansiell rapportering i konsernet.

Lederne for rapporterende enheter har ansvar for 
løpende finansiell oppfølging og rapportering. Alle enhet-
ene har egne ledergrupper og økonomifunksjoner tilpas-
set sin organisasjon og virksomhet. Lederne skal sørge 
for å implementere hensiktsmessig og effektiv intern-
kontroll i samsvar med fastsatte krav og har ansvar for 
å etterleve kravene. 

Gjennomføring og oppfølging
Rapporterende enheter
De ansvarlige lederne for forretnings-, støtte- og stabs-
enhetene skal sørge for hensiktsmessig og effektiv 
intern kontroll i samsvar med krav og påse at disse etter-
leves. Enhetene vurderer internkontroll over finansiell 
rappor tering kvartalsvis og rapporterer resultatet 
av vurderingen til konsernansvarlig for finansiell 
rapportering. Årlig foretas en utvidet vurdering av 
etter levelse av eksternt og internt regelverk knyttet til 
intern kontroll over finans iell rapportering. Resultatet, 
sammen med planlagte forbedringstiltak, rapporteres 
til konsern ansvarlig for finansiell rapportering. 

Konsernfinans
På vegne av konserndirektør finans identifiserer, vurderer 
og overvåker konsernansvarlig for finansiell rapportering 
risikoen for feil i konsernets finansielle rapportering i 
samarbeid med ledere av rapporterende enheter. Risiko-
vurderingen behandles i konsernets Revisjonsutvalg. 

Konsernfinans utarbeider finansiell rapportering 
for DNB-konsernet og påser at rapporteringen skjer i 
samsvar med gjeldende lovgivning, regnskapsstandarder, 
fastsatte regnskapsprinsipper og styrets retningslinjer. 
Konsernansvarlig for finansiell rapportering utarbeider 
retningslinjer som utdyper kravene som lokale enheter 
må overholde. Det er etablert prosesser og en rekke 
kontrolltiltak som skal sørge for kvalitetssikring av finans-
iell rapportering. Tiltakene omfatter regler for fullmak-
ter, arbeidsdeling, avstemminger, endringshåndtering, 
IT-kontroller og ledelsesgjennomganger. 

Konsernledelsen
Konsernsjef og konserndirektør finans vurderer løpende 
forretningsområdenes finansielle resultater og målopp-
nåelse, kritiske forhold og hendelser som påvirker frem-
tidig utvikling og optimal ressursutnyttelse. En gjennom-
gang av blant annet disse temaene gjennomføres med 
de enkelte forretningsområdene minimum hvert kvartal. 
På møtene vurderes ved behov risikoer knyttet til finans-
iell rapportering på både kort og lang sikt. Konsernsjef, 
konserndirektør finans, ledelsen i det aktuelle området 
samt relevant fagekspertise deltar på møtene, som ledes 
av konsernsjef. Konserndirektør finans gjennomgår slike 
temaer i egne møter med støtteområdene.

Konsernledermøtet gjennomgår månedlig finans-
iell rapportering og risikoappetitt, herunder utvikling i 
resultat- og balansestørrelser, status i forhold til lovkrav, 
resultater for juridiske enheter og analyse av og komment-
arer til resultater i forretnings- og støtteområder. 

COMPLIANCE
Organisering og ansvar
På vegne av konserndirektør finans identifiserer, vurderer 
og overvåker konsernansvarlig for finansiell rapportering 
risikoen for feil i konsernets finansielle rapportering i 
samarbeid med ledere av rapporterende enheter.

Gjennomføring og oppfølging
Det er etablert en prosess for egenevaluering av nivået 
på og effektiviteten av internkontrollen over finans-
iell rapportering. Enhetenes kvartalsvise vurdering av 
internkontroll over finansiell rapportering diskuteres ved 
behov med konsernansvarlig for finansiell rapportering i 
særskilte møtefora, og en oppsummering blir ved behov 
presentert for konserndirektør finans, konsernledelsen, 
revisjonsutvalget og styret i DNB ASA i forbindelse med 
behandlingen av kvartals- og årsregnskapene.

REVISJON
Organisering og ansvar
Se beskrivelse av internrevisjon under 10A) Organisering, 
gjennomføring og oppfølging.

10 B) Styrets rapportering av hovedelementene i den interne kontrollen knyttet til den finansielle rapporteringen
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Gjennomføring og oppfølging
Årsregnskaper for alle selskaper i DNB-konsernet revideres 
av ekstern revisor, som innenfor rammene fastsatt i 
internasjonale standarder for revisjon og kvalitetskontroll, 
ISA, sam arbeider med Konsernrevisjonen. 

Som et ledd i revisjonsarbeidet vurderer ekstern revisor 
og Konsern revisjonen etablert internkontroll over finan-
siell rapport ering i utvalgte prosesser. Ekstern revisor 
utarbeider hvert år en rapport som oppsummerer resul-
tatene av den finansielle revisjonen. Rapporten redegjør 
for event uelle svakheter og mangler i internkontrollen 
knyttet til finansiell rapportering. Rapporten sendes 
de ansvarlige for finansiell rapportering i de reviderte 
enhetene og selskapene for uttalelse før den behandles 
i revisjonsutvalget og styret i DNB ASA. Resultatene fra 
revisjon av finansiell rapportering omhandles i Konsern-
revisjonens halvårlige rapport til styrene i DNB ASA og 
DNB Bank ASA og til revisjonsutvalget.

PUNKT 11

GODTGJØRELSE TIL STYRET
Styrehonorarene, som innstilles av valgkomiteen og fast-
settes av generalforsamlingen, er ikke resultatavhengige 
eller knyttet til opsjoner i DNB ASA. Styret skal godkjenne 
eventuell annen godtgjørelse enn styrehonorar, honorar 
til revisjonsutvalget og risikoutvalget og kompensasjons-
utvalgshonorar fra selskapet til medlemmer av styret. 
Note 48 til årsregnskapet for DNB-konsernet viser godt-
gjørelser til ledende ansatte og tillitsvalgte i DNB ASA.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 12

GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE 
Retningslinjer for lederlønninger
DNBs retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til 
konsernsjef og øvrige medlemmer av konsernledelsen 
skal til enhver tid understøtte gjeldende strategi og 
verdigrunnlag og bidra til å nå konsernets mål. Den totale 
godtgjørelsen til konsernsjefen og ledende ansatte består 
av fastlønn (hovedelement), naturalytelser, variabel 
lønn og pensjons- og forsikringsordninger. Den variable 
godtgjørelsen til konsernsjef og øvrige ledende ansatte 
ble også for 2016 fastsatt med en sterk vektlegging av 
konsernfelles måleparametre for finansielle nøkkeltall, 
kundetilfredshet og omdømme. 

DNB har en ordning for variabel godtgjørelse som er i 
tråd med forskrift om godtgjørelsesordninger i finans-
institusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselska-
per for verdipapirfond. Konsernet har utarbeidet en 
egen konsernretningslinje for ordningen. I tråd med 
retningslinjen fastsetter styrets kompensasjonsutvalg 
årlig konsernets totale ramme for variabel godtgjørelse. 
Videre har konsernet identifisert ledende ansatte, risiko-

tagere og ansatte med selvstendige kontrollfunksjoner 
mv. Kompensasjon til konsernsjef og øvrige ledende 
ansatte beskrives nærmere nedenfor. 

Konsernsjef
Totalkompensasjonen til konsernsjefen fastsettes på 
bakgrunn av en helhetlig vurdering av prestasjoner, i 
tillegg til at den vurderes opp mot kompensasjonsnivåer 
for tilsvarende stillinger i markedet. Kompensasjonen 
skal være konkurransedyktig, men ikke markedsledende. 

Den variable godtgjørelsen til konsernsjefen er presta-
sjonsbasert og fastsettes på bakgrunn av konsernets 
egenkapitalavkastning, kjernekapitaldekning og 
kostnadsgrad, i tillegg til utvikling i kundetilfredshet, 
omdømme og interne måleparametre relatert til bedrifts-
kultur. Det gjøres også en helhetlig vurdering relatert 
til konsernets verdier og ledelsesprinsipper. Variabel 
godtgjørelse til konsernsjefen kan maksimalt utgjøre 
50 prosent av fastlønn. Minimum 50 prosent av variabel 
godtgjørelse utbetales utsatt og betinget i DNB-aksjer. 
Aksjedelen deles i tre deler med bindingstid (utsatt og 
betinget) med en tredjedel hvert år over tre år. 

Øvrige ledende ansatte
Totalkompensasjonen til øvrige ledende ansatte fast-
settes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige, men 
ikke lønnsledende, betingelser. Godtgjørelsen skal 
gjøre konsernet konkurransedyktig i arbeidsmarkedet 
og fremme konsernets lønnsomhet, herunder ønsket 
inntekts- og kostnadsutvikling. Totalkompensasjonen 
skal sikre at DNB tiltrekker seg og beholder ledende 
ansatte med ønsket kompetanse og erfaring. 

De individuelle tildelingene av variabel godtgjørelse 
skjer innenfor rammer som fordeles på de enkelte 
enhet ene og baseres på helhetlige vurderinger av den 
enkeltes oppnåelse av forhåndsbestemte finansielle og 
ikke-finansielle mål. 

Ordningen med variabel godtgjørelse er resultat-
avhengig uten å være risikodrivende. Dette sikres gjen-
nom en sterk kobling mellom individuell målfastsettelse 
og konsernets styringsmodell. Minimum 50 prosent av 
variabel godtgjørelse utbetales utsatt og betinget i 
DNB- aksjer. Aksjedelen deles i tre deler med bindings tid 
(utsatt og betinget) med en tredjedel hvert år over tre 
år. Det er fastsatt et øvre tak for utbetaling av variabel 
godtgjørelse for ledende ansatte på 50 prosent av fast-
lønn. Nivået på variabel godtgjørelse i DNB vurderes 
som moderat sammenlignet med nivået i internasjonale 
finansinstitusjoner og andre store norske konsern.

Styrets erklæring vedrørende ledergodtgjørelser 
Styret fremlegger en erklæring med forslag til retnings-
linjer for godtgjørelse til ledende ansatte for general-
forsamlingen. Erklæringen og informasjon om godt-
gjørelse utbetalt til hvert medlem av konsernledelsen 
er oppgitt i note 48 til årsregnskapet for DNB-konsernet.
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Øvrige forhold
Det er ingen utestående tegningsrettigheter eller 
lignende til ansatte i DNB-konsernet. Se også omtale 
av styrets kompensasjonsutvalg i punkt 9 ovenfor.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 13

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON
Konsernet gir markedet i Norge og internasjonalt omfat-
tende analytisk informasjon i tilknytning til regnskaps-
avleggelser hvert kvartal og ved egne temapresenta-
sjoner. Informasjonen gjøres samtidig tilgjengelig for 
alle interesserte på Oslo Børs og konsernets nettside. 

Det er utarbeidet retningslinjer for rapportering av 
finansiell informasjon til aksjonærer, investorer og 
analytikere. Retningslinjene omhandler også konser-
nets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsam-
lingen. Retningslinjene er basert på åpenhet og hensyn 
til likebehandling av aktørene i markedet og finnes på 
selskapets nettside dnb.no/om-oss. 

En oversikt over datoer for viktige hendelser som 
generalforsamling, publisering av delårsrapporter, åpne 
presentasjoner og utbetaling av utbytte publiseres på 
konsernets nettside.

Alle ansatte i DNB har tilgang til retningslinjer for finan-
siell rapportering, herunder krav til internkontroll over 
finansiell rapportering. Konsernfinans avholder regel-
messige møter med enheter i konsernet for å sørge for 
å gi informasjon om og økt forståelse for kravene til 
internkontroll over finansiell rapportering. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 14

SELSKAPSOVERTAGELSE
Styret i DNB ASA vil håndtere eventuelle overtagelses-
tilbud i samsvar med prinsippet om likebehandling av 
aksjonærer. Samtidig vil styret bidra til at aksjonærene 
får mest mulig fullstendig informasjon i alle situasjoner 
som påvirker aksjonærenes interesser. Se for øvrig punkt 
4, hvor det er redegjort for at staten vil opprettholde 
eier andelen på 34 prosent i DNB ASA slik Stor tinget har 
forutsatt.

Avvik fra anbefalingen: Styret har valgt å ikke utarbeide 
eksplisitte hovedprinsipper for håndtering av overtagelses
tilbud. Bakgrunnen for dette unntaket er at den norske stat 
eier 34 prosent av aksjene i DNB ASA, noe som gjør det lite 
relevant med slike hovedprinsipper. For øvrig slutter styret seg 
til anbefalingens formuleringer på dette punktet.

PUNKT 15

EKSTERN REVISOR
Ekstern revisor presenterer årlig en plan for revisjons-
arbeidet for revisjonsutvalget. Det er utarbeidet retnings-
linjer for forholdet til ekstern revisor, herunder begrensnin-
ger for hvilket tilleggs arbeid som kan utføres, godkjennelse 
av honorarer og retnings linjer om å innhente tilbud på 
ekstern revisjon. Ansvarlig revisor kan maksimalt ha en 
funksjonstid på syv sammenhengende år, og anbuds-
prosess iverksettes normalt hvert syvende år.

Revisjonsutvalget innstiller på valg av ekstern revisor 
til styret, som innstiller til generalforsamlingen. Utvalget 
møter ekstern revisor på vegne av styret minst én gang 
i kvartalet uten at representanter fra administrasjonen 
er til stede. 

Utvalget innstiller til styret på godkjennelse av ekstern 
revisors honorar. Styret fremlegger deretter forslagene 
til honorar for generalforsamlingen til godkjennelse. 

Ekstern revisor skal gi revisjonsutvalget en beskrivelse 
av hovedelementene i revisjonen foregående regn-
skaps år, herunder særlig om vesentlige svak heter som 
er avdekket ved internkontrollen knyttet til regn skaps-
rapporteringsprosessen. Revisor skal dessuten overfor 
utvalget:

 ■ hvert år skriftlig bekrefte sin uavhengighet
 ■ opplyse om hvilke andre tjenester enn lov pliktig 
revisjon som er levert til foretaket i løpet av 
regnskaps året
 ■ opplyse om eventuelle trusler mot uavhengigheten 
og dokumentere tiltak som er iverksatt for å 
redusere disse

Revisjonsutvalget evaluerer årlig ekstern revisors arbeid. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

www.dnb.no/om-oss


STYRE
Medlemmer
Anne Carine Tanum, Rømskog (leder) 400 000 300 000

Tore Olaf Rimmereid, Oslo (nestleder) 10 611 8 111

Jarle Bergo, Ytre Enebakk 225 225

Carl A. Løvvik, Bergen²⁾ 1 191 1 040

Vigdis Mathisen, Asker²⁾ 481 405

Jaan Ivar Semlitsch, Stabekk  12 300 12 300

Berit Svendsen, Oslo 0 0

Varamedlemmer for de 
ansattes representanter
Jorunn Løvaas, Kristiansund²⁾ 0 0

Stian Samuelsen, Svelvik²⁾ 480 480

VALGKOMITÉ
Eldbjørg Løwer, Kongsberg (leder) 200 200

Camilla Grieg, Bergen 0 0

Karl Moursund, Oslo 0 0

Mette Wikborg, Oslo 0 0

STYRETS UTVALG 
FOR RISIKOSTYRING
Tore Olaf Rimmereid, Oslo (leder)  10 611 8 111

Jarle Bergo, Ytre Enebakk  225 225

Jaan Ivar Semlitsch, Stabekk  12 300 12 300

Berit Svendsen, Oslo 0 0

STYRETS REVISJONSUTVALG
Tore Olaf Rimmereid, Oslo (leder)  10 611 8 111

Jarle Bergo, Ytre Enebakk  225 225

Jaan Ivar Semlitsch, Stabekk  12 300 12 300

Berit Svendsen, Oslo 0 0

KOMPENSASJONSUTVALG
Anne Carine Tanum, Rømskog (leder) 400 000 300 000

Vigdis Mathisen, Oslo 481 405

Tore Olaf Rimmereid, Oslo 10 611 8 111

Berit Svendsen, Oslo 0 0

1)  Antall aksjer eid i DNB ASA inklusive aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse. 
Jfr. Lov om årsregnskap mv., paragraf 726.

2)  Ikke uavhengige, se side 92 om eierstyring og selskapsledelse.
3) Fungerende leder av Wealth Management fra mai 2016.

KONSERNLEDELSE
Konsernsjef

Rune Bjerke 52 964 46 156

Konserndirektør finans

Bjørn Erik Næss 53 485 48 880

Konserndirektør Personmarked

Trond Bentestuen 20 692 16 823

Konserndirektør Bedriftsmarked

Benedicte Schilbred Fasmer 2 000 183

Konserndirektør Storkunder og 

internasjonal

Harald Serck-Hanssen  31 770 26 644

Konserndirektør Markets

Ottar Ertzeid  220 140 200 000

Konserndirektør Wealth Management

Tom Rathke  35 366 30 809

Divisjonsdirektør i Wealth Management

Bengt Olav Lund³⁾ 9 238 6 797

Konserndirektør Vipps og Betaling

Rune Garborg  10 931 4 451

Konserndirektør IT og Operations

Liv Fiksdahl  25 858 21 989

Konserndirektør HR

Solveig Hellebust  17 560 14 329

Konserndirektør Risikostyring

Terje Turnes  21 375 19 027

Konserndirektør Kommunikasjon

Thomas Midteide 7 928 5 188

Konserndirektør Konsernprosjekter

Kari Olrud Moen 23 440 19 955

Konserndirektør

Kjerstin Braathen 22 931 19 190

KONSERNREVISJON
Tor Steenfeldt-Foss 0 0

EKSTERN REVISOR
Ernst & Young AS

Aksjer per 
31. des. 2016¹⁾

Aksjer per 
31. des. 2016¹⁾

Aksjer per 
31. des. 2015¹⁾

Aksjer per 
31. des. 2015¹⁾

Styrende organer i DNB ASA
Per 31. desember 2016
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Teknologi
selskap med 
banklisens

DNB har ambisjoner om å bli et av Europas 
ledende teknologiselskaper. Da er det godt å 

ha noen digitalt innfødte med på laget. →

 ■ Digitalisering i DNB handler om 
fire ting:

1. Kundesentrisk design: Produk-
ter og tjenester blir redesignet 
basert på kundenes behov og de 
mulighetene som nye digitale 
verktøy (som smarttelefoner og 
talestyring) gir.

2. Ekstrem automatisering: Hvis 
en oppgave kan løses av en data-
maskin, er dette raskere, billigere 
og i mange tilfeller bedre enn om 
den løses manuelt.

3. Smartere bruk av kundens og 
bankens data: Eksisterende infor-
masjon tas i bruk, slik at kundene 
oppgir minst mulig informasjon, 
men fortsatt får de rådene og 
tjenestene de faktisk trenger.

4. Nye forretningsmodeller: 
Tradisjonelle bankprodukter er 
under lønnsomhetspress og er 
ikke alltid det kunden trenger. Nye 
inntektsmodeller og «vinn-vinn»-
samarbeid med nye aktører og 
egne kunder utforskes.

 ■ Flesteparten av dem som 
jobber i DNB, er påvirket av 
digitalisering, og over 1 000 
personer har det som sin hoved-
oppgave. Disse er jevnt fordelt 
mellom forretnings enhetene og 
ITOP.

 ■ I 2016 brukte DNB 
ca. 600 millioner 
kroner på 
digitalisering.

FA K TA

DIGITALISERING I DNB

Gode ideer: Halvor Lande, Camilla Berggren og Hanna 
Helle i organisasjonsenheten DAB (Digitalisation 
and business development) jobber frem nye digitale 
løsninger til glede for kunder og ansatte i DNB.
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en nye bankhverdagen er 
utvilsomt digital. Dagens 
bankkunder gjør stort sett det 
meste selv på nett – noe som 
har ført til at bank filialer er 

blitt nedlagt og at kontanthåndtering 
gradvis forsvinner. Mobilbanken er kom-
met for å bli, og nyvinninger som Vipps 
og Finger-ID er det siste året blitt daglig-
dags. Digitaliseringen innebærer også at 
det frigjøres mer tid til relevante kunde-
møter og rådgivning. 

Men hva blir det neste? Når man ser 
hvor fort utviklingen går, kan man lure 
på hvordan fremtidens bank vil bli.

Det er 100 000 kroner-spørsmålet som 
DNB våren 2016 inviterte studenter ved 
NTNU til å besvare. Gjennom idé konkur-
ransen Digital Challenge utfordret DNB 
studentene til å definere hvordan frem-
tidens mobilbank bør se ut, oppleves og 
fungere, og i premiepotten lå – nettopp 

– 100 000 kroner og et lønnet intern-
ship i DNBs Digital Floor, bankens eget 
«teknologi- laboratorium». 

ØKOSYSTEM FOR SAMARBEID. Da kon-
kurransen ble lyst ut, var Hanna Helle 
og Camilla Berggren teknologistudenter 
ved NTNU, og begge så for seg en jobb i et 
IT-selskap etter endt utdanning. I stedet 
har de nå startet en karriere som digitale 
utviklere i DNB – takket være en kjempe-
idé som førte dem nesten helt til topps i 
Digital Challenge.

 Helle, utdannet sivilingeniør i industri-
ell økonomi og data, og Berggren, master i 
datateknikk, drodlet frem to ideer til kon-
kurransen sammen med to med studenter 
i data og informatikk. Begge ideene gikk 
videre. Det ene forslaget, «FinTech plat-
form», endte til slutt på andreplass. Fi-
nansiell teknologi – FinTech – handler 
om nye programmer, prosesser, produkter 
eller forretningsmodeller som vil kunne 
endre markedet for den tradisjonelle bank-
næringen. 
− Tanken bak «FinTech platform» er å 

etablere et økosystem for samarbeid mel-
lom DNB og eksterne selskaper, primært 
oppstarts selskaper. Her blir ulike ressur-
ser gjort tilgjengelige, slik at selskapene 
kan koble seg til DNBs systemer og hente 
ut tjenester de har behov for, forklarer 
Helle. 

DNB tente umiddelbart på forslaget om 
«FinTech platform», og etter et internship 
i sommerferien fikk både Helle og Berg-
gren tilbud om fast jobb.

D

«Gjennom “Digital Challenge” 
endret jeg totalt syn på bank
bransjen. Her skjer det masse 
spennende innen teknologi og 
bane brytende innovasjon.»
HANNA HELLE, DIGITAL UTVIKLER I  DNB

➊
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«For at vi skal lykkes i konkurransen 
har vi ambisjon om å bli et av 
Europas ledende teknologiselskaper.»
HALVOR LANDE, DIVISJONSDIREKTØR FOR DIGITALISERING OG 
FORRETNINGSUTVIKLING I  DNB

1. Fikk jobb: 
NTNU- studentene 
Camilla Berggren og 
Hanna Helle kom på 
andreplass i Digital 
Challenge. I dag er 
begge ansatt i DNB.

2. Sikter høyt: 
Divisjonsdirektør 
for digitalisering og 
forretningsutvikling 
Halvor Lande forteller 
at DNB har ambisjon 
om å bli et av Europas 
ledende teknologi-
selskaper.

PARADIGMESKIFTET. − «FinTech plat-
form» er nå et eget DNB-prosjekt som 
vi jobber med å videreutvikle, forteller 
Halvor Lande, divisjonsdirektør for digi-
talisering og forretningsutvikling i DNB. 
Han kjenner daglig på hvordan teknologi-
utviklingen de siste årene har ført til et 
paradigmeskifte i bank- og finanssektoren 
og på hvordan dette skiftet tvinger frem 
nye måter å tenke på. Tettere samarbeid 
med studentmiljøene er én del av dette: 
− Vi ønsker å bruke studentenes erfaring 

og perspektiv som «digitalt innfødte» og 
dra nytte av deres utdannelse. Konkur-
ransen Digital Challenge utfordret stud-
entene til å komme med forslag til hva 
«den neste Vipps» skal være for DNB, sier 
Lande og legger til:
− Vi må kontinuerlig forbedre og videre-

utvikle tjenestene våre for at vi skal kunne 

fortsette å være en god støttespiller for 
våre bedrifts- og personkunder. Stadig 
flere av de tradisjonelle banktjenestene 
leveres nå av andre aktører. Hvis vi ikke 
klarer å ligge i forkant av utviklingen, vil 
vi ikke være i stand til å oppfylle opp draget 
vårt som bank, sier Lande.

STORE AMBISJONER. Et viktig ledd i 
arbeidet med å utvikle gode tekno logiske 
løsninger var opp rettelsen av organisa-
sjons enheten som Lande leder: DAB 
(Digitalisation and business development). 
DAB er en del av IT og Operations, ITOP, 
som forvalter hele DNBs IT-portefølje og 
drifter alle tjenestene banken tilbyr sine 
kunder.
− DAB har også ansvar for å sluse inn 

utviklingsbehov fra DNBs ulike forret-
ningsområder. Det gjøres gjennom å om-

definere deres forretningsutfordringer 
til IT-prosjekter som ITOP jobber videre 
med i samarbeid med våre strategiske 
lever andører. Allerede nå ser vi på DNB 
som et teknologiselskap med banklisens. 
For at vi skal lykkes i konkurransen har vi 
ambisjon om å bli et av Europas ledende 
teknologiselskaper, sier Lande. Og da er 
blant annet konkurranser som Digital 
Challenge gull verdt. 

ØKER INNOVASJONSTAKTEN. For slaget 
som vant Digital Challenge, handler om 
enklere og bedre mobil bank tjenester 
og er også blitt et eget DNB-prosjekt. Et 
annet forslag fra konkurransen, NXT 
Accelerator, er lansert i samarbeid med 
Start Up Lab – Norges største inkubator 
for teknologibaserte oppstarts bedrifter. 
Her kan FinTech-gründere konkurrere om 
investerings midler samtidig som de får 
tilgang til DNBs ekspertise på oppstarts-
bedrifter.
− Dette er det første i en lang rekke sam-

arbeidsprosjekter som vi vil ha med store 
og mellomstore teknologiselskaper både 
nasjonalt og internasjonalt. Selv om vi er 
mer enn 10 000 ansatte i DNB, er vi like-
vel for små til å klare å ligge i forkant på 
alle områder som kreves for å ha rask nok 
innovasjonstakt, påpeker Lande.

For oppstartsselskapene er DNBs merke-
vare, kapital og ekspertise innen bank-
tjenester en uvurderlig ressurs.
− Hvis et oppstartsselskap for eksempel 

utvikler en ny app basert på «FinTech plat-
form», er en del av tjenesten at vi gjennom-
går løsningen og vurderer om den er sikker, 
kompatibel, etisk og i tråd med våre 
verdier. Terskelen for å ta i bruk en slik app, 
spesielt innenfor finansielle tjenester, vil 
være mye lavere med stempelet «approved 
by DNB», mener divisjons direktøren.

BANEBRYTENDE INNOVASJON. Verken 
Hanna Helle eller Camilla Berggren hadde 
forestilt seg at de skulle begynne å jobbe 
i bank etter endt utdannelse. 
− Det var helt tilfeldig at vi kom over ut-

lysningen av «Digital Challenge». Vi syntes 
det virket spennende og følte at vi hadde 
noe å bidra med. Vi har jo begge teknologi-
bakgrunn og så for oss en fremtid i et IT-
selskap. Gjennom «Digital Challenge» 
endret jeg totalt syn på bankbransjen. Her 
skjer det masse spennende innen tekno-
logi og banebrytende innovasjon. Det er 
inspirerende og morsomt å få være med 
på en slik reise, avslutter Helle.

➋
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Brand ambassador

Brand ambassadors er et internt 
initiativ der ansatte i DNB hvert 
år velger 100 kollegaer som 
merkevarebyggere. Et nettverk 
av Brand ambassadors skal bidra 
til å bygge en kultur preget av 
engasjement, endringskraft og 
kunde orientering. 

Som rådgiver for store kunder 
i Cash Management Services er 
Carina Hallgren en av dem.

Hva mener du er viktig for at 
DNB skal skape langsiktig verdi, 
og hvordan kan du bidra?

– Vi lever i en tid med stadig 
forandring. For oss som jobber 
tett på bankens kunder, betyr det 
at vi hver dag må kunne støtte 
dem gjennom endringer, 
utfordringer og nye 
krav. Internt bør vi nå 
prioritere å ta oss tid til 
alltid å dele kunnskap, 
og personlig vil jeg 
gjerne inspirere 
til samarbeid over 
grensene, mellom land og 
kompetanseområder – med 
respekt og nysgjerrighet. 
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«Vi som jobber tett 
på kundene, må kunne 

støtte dem gjennom 
alle endringer.»

CARINA HALLGREN

Brand ambassador



109

Nye kapital- og likviditetskrav 110

Gjeldsregister og markedsføring av 
forbrukslån 113

Ny boliglånsforskrift 113

EUs reviderte betalingstjeneste- 
direktiv, PSD2 113

Rammebetingelser for livsforsikring 114

Viktige endringer i IFRS 114

Skatter og avgifter for finansnæringen 115

Nye rammebetingelser

5



Nye rammebetingelser
DNB har i løpet av de siste årene tilpasset seg en rekke nye reguleringer 
og krav som går langt i å forandre bankenes forretningsmodeller. 
Dette skjer samtidig som finansnæringen treffes av en teknologisk 
revolusjon og radikalt endret kundeadferd.

inansnæringen støtter opp om hovedlinjene i 
det internasjonale arbeidet med ny og strengere 
regul ering av banker. De nye kravene har stor 
betydning for norske bankers virksomhet og 

konkurranse forhold.
Endringene er så omfattende at de vesentlig påvirker 

hvordan finansinstitusjonene må innrette viktige deler 
av virksomheten. Videre medfører de at kostnadene øker, 
både fordi reguleringene i seg selv innebærer høyere 
kostnader og fordi arbeidet med å etterkomme kravene 
er omfattende og kompliserte.

Den etablerte finansnæringen vil fremover bli ut fordret 
av nye selskaper med nye forretningsmodeller. EUs 
reviderte betalingstjenestedirektiv, PSD2, åpner for 
at teknologiselskaper og andre aktører som ikke selv 
tilbyr bankkontoer, kan få direkte tilgang til bankenes 
betalings infrastruktur, sammenstille kontoinformasjon 
og belaste konto på vegne av kunden. Denne liberaliser-
ingen legger til rette for en sterk økning av nye tilbydere 
på flere områder, noe som vil skape større konkurranse 
i markedet og samtidig gi forbrukerne større valgfrihet. 

Finansnæringen er underlagt sterk myndighetskontroll 
og en rekke krav. Veksten i finansiell tjenesteproduksjon 
utenfor den etablerte finansnæringen reiser kompliserte 
spørsmål knyttet til alt fra innskuddsgarantier, arbeid 
mot hvitvasking og terrorfinansiering, krav til egen-
kapital for å sikre finansiell stabilitet og krav til person-
vern. Dette er viktige samfunnsoppgaver finansnæringen 
lojalt følger opp, og som blir enda mer kritiske når helt 
nye aktører slipper til. Det er viktig at myndighetene 
legger til rette for at konkurransen kan foregå med like 
regulatoriske rammevilkår til det beste for kundene. 
Økt konkurranse på like vilkår er positivt, men må ikke 
gå på bekostning av forbrukerbeskyttelse og tilliten til 
finansielle tjenester og infrastruktur.

NYE KAPITAL- OG LIKVIDITETSKRAV

KRAV TIL BANKENES KAPITALDEKNING
EUs kapitalkravsregelverk trådte i kraft 1. januar 2014 
og betegnes CRR/CRD IV-regelverket, der CRR er 
for ordningen og CRD IV er direktivet. Reglene bygger 
på Basel komiteens anbefalinger fra desember 2010 om 

kapital- og likviditetsstandarder, Basel III. CRR/CRD IV 
inne bærer krav til egenkapital, langsiktig finansiering 
og likviditets reserver. Regelverket gjelder for alle banker 
og verdi papirforetak innenfor EØS-området og innfases 
gradvis frem til 2019.

Pilar 1
Bankenes soliditetskrav består av to pilarer. Pilar 1 
omfatter minstekrav og bufferkrav fastsatt av politiske 
myndigheter. Fra 1. juli 2016 var samlet krav til ren kjerne-
kapital 13,5 prosent for de tre bankene som norske 
myndigheter har identifisert som systemviktige, SIFI-
bankene (DNB, Nordea Bank Norge og Kommunal banken), 
og 11,5 prosent for øvrige banker. Dette inkluderte en 
motsyklisk buffer på 1,5 prosent. Gjeldende krav til 
motsyklisk buffer økes med 0,5 prosentpoeng til 2 prosent 
fra 31. desember 2017.

Basel I-gulvet
Norske myndigheter har i likhet med EU valgt å videreføre 
det såkalte Basel I-gulvet som en sikkerhetsmekanisme 
mot at bankenes kapitalnivå blir for lavt. Finansdeparte-
mentet har tydeliggjort i CRR/CRD IV-forskriften at 
Basel I-gulvet i Norge gjelder for beregningsgrunn-
laget for kapital kravet. I EU-regelverket gis imidlertid 
en entydig definisjon av Basel I-gulvet som en nedre 
grense for ansvarlig kapital, noe som også reflekteres 
i EU-kommisjonens felles rapporterings standard for 
banker i EU/EØS. Denne tilsynspraksisen inne bærer at 
norske banker i internasjonale sammen ligninger fremstår 
som svakere kapitalisert enn om EUs praktisering av 
Basel I-gulvet hadde vært lagt til grunn.

Uvektet kjernekapitaldekning, Leverage Ratio
Som et supplement til de risikovektede kapitalkravene 
og som et tiltak for å motvirke tilpasninger og mangler 
i regelverket skal det også innføres et krav til uvektet 
kjernekapitaldekning, Leverage Ratio. Baselkomiteen har 
anbefalt og EU-kommisjonen har foreslått et minstekrav 
til uvektet kjernekapitaldekning på 3 prosent fra 2018. 

I Norge har Finansdepartementet fastsatt et minste-
krav til uvektet kjernekapitaldekning på 3 prosent fra og 
med 30. juni 2017. Alle banker skal ha en buffer ut over 
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minstekravet på minst 2 prosent. Systemviktige banker 
skal i tillegg til dette ha en bu�er på minst 1 prosent. Som 
en systemviktig bank i Norge får DNB dermed et samlet 
krav på 6 prosent. DNB hadde ved utgangen av 2016 en 
uvektet kjernekapitaldekning på 7,3 prosent, godt over 
det kommende kravet.

Pilar 2 
Pilar 2-krav kommer i tillegg og skal fange opp institu-
sjonsspesifikke kapitalbehov knyttet til risikofaktorer 
som ikke, eller bare delvis, er dekket av pilar 1. Dette 
kravet kan variere mellom banker, avhengig av risiko-
forhold i den enkelte bank. Pilar 2-kravet for DNB er satt 
til 1,5 prosent. Som følge av nye regler for beregning av 
motsyklisk kapitalbu�er fra 1. oktober 2016 som inne-
bærer at DNBs motsykliske bu�erkrav blir et vektet gjen-
nomsnitt av satsene som gjelder i landene der banken 
har kreditteksponeringer, var kravet til ren kjerne kapital 
14,7 prosent under pilar 1 og 2 ved utgangen av 2016. 

Krav til ren kjernekapitaldekning for DNB
(inkl. egenbu�er)
Prosent

 Egenbu�er
 Pilar 2-krav
 Tilleggsbu�ere (SIFI,motsyklisk,systemrisiko)
 Bevaringsbu�er
 Minstekrav til ren kjernekapital

Før finans-
krisen

Krav 2017Krav 2016

18

15

12

9

6

3

0

~16,0~15,7

3,4

Det er behov for å ha en margin over det samlede kravet til 
ren kjernekapital for å ta høyde for påregnelige svingninger 
i valutakurser og markedspriser. Etter Finanstilsynets 
vurdering bør DNB ha en margin over det samlede kravet 
til ren kjernekapital på om lag 1 prosentpoeng, noe som ga 
et samlet behov for om lag 15,7 prosent ren kjernekapital 
ved utgangen av 2016. Finanstilsynet begrunner marginen 
med at DNB skal kunne opprettholde normal utlånsvekst 
i nedgangsperioder samtidig som kapitaliseringen skal 
understøtte tilgangen til kapitalmarkedene også under 
vanskelige markedsforhold. DNB-konsernets rene kjerne-
kapitaldekning var på 16,0 prosent ved utgangen av 2016.

Manglende oppfyllelse av det samlede rene kjerne-

kapitalkravet på 14,7 prosent vil ikke medføre automat-
iske restriksjoner på disponering av bankens resultat, 
herunder utbetaling av utbytte, variabel godtgjørelse 
og renter på hybridkapital. Det forventes imidlertid at 
banken skriftlig gir en forklaring på årsaken til utvik-
lingen, og at det legges frem en handlingsplan for å øke 
kapital dekningen eller redusere risikonivået. Dette er i 
tråd med regelverket i andre land. Ved et eventuelt vedtak 
om restriksjoner vil Finanstilsynet ta utgangspunkt i 
egenkapitalens og hybridkapitalens ulike prioritet ved 
dekning av tap, slik at variabel godtgjørelse og utbytte i 
utgangspunktet vil bli begrenset før rentebetalinger på 
hybridkapital blir redusert.

Finansdepartementet har fastsatt en forskriftsendring 
som klargjør regelverket om konsolidering av kapital-
krav for bank og forsikring som trådte i kraft 31. januar 
2016. Dette har konsekvenser for hvordan det sær norske 
Basel I-gulvet skal beregnes for IRB-banker som har 
eier andeler i forsikringsforetak (en IRB-bank bruker 
interne modeller for å beregne og rapportere kreditt-
risiko). Forskrifts endringen trådte i kraft 1. januar 2017 
og reduserer DNB-konsernets rene kjernekapitaldekning 
med om lag 20 basispunkter. 

Baselkomiteen har foreslått endringer i flere deler av 
Basel III-standardene for beregning av kapitaldekning, 
blant annet med sikte på å gjøre bankenes rapporterte 
hhkapitaldekningstall og kapitalkrav mer sammenlign-
bare. Det legges blant annet opp til å gjennomføre endrin-
ger i standardmetoden og IRB-metoden og innføre et 
nytt kapitalgulv for IRB-banker. Endringene i standar-
dene kan få betydning for fremtidig kapitaldekningsre-
gelverk i EU og Norge. 

KRAV TIL BANKENES LIKVIDITET
EUs kapitalkravsregelverk inneholder bestemmelser om 
to kvantitative likviditetskrav, likviditetsdekningskravet 
LCR, Liquidity Coverage Ratio, og et krav til stabil finansi-
ering kalt NSFR, Net Stable Funding Ratio.

LCR tilsier at bankene skal ha en beholdning av kvalifi-
serte likvide eiendeler som minimum tilsvarer netto 
utbetalinger de neste 30 dager i en stresset situasjon. 
Netto utbetalinger hensyntar derfor mulig bortfall av 
innskudd fra kunder, stater og sentralbanker. Kravet ble 
innført i EU fra 1. oktober 2015 med en gradvis opptrap-
ping til full e�ekt fra 1. januar 2018.

I Norge innføres kravet til likviditetsreserve raskere 
enn tidsplanen i EU. SIFI-bankene ble pålagt å oppfylle 
LCR med 100 prosent allerede fra 31. desember 2015. For 
øvrige banker innfases kravet med 70 prosent fra og med 
31. desember 2015, 80 prosent fra og med 31. desember 
2016 og 100 prosent fra og med 31. desember 2017. 

NSFR tilsier at bankene skal ha en stabil finansiering 
som minimum tilsvarer såkalt «nødvendig stabil finans-
iering». Dette betyr at det stilles krav om stabil finans-
iering av bankenes ulike eiendeler, som utlån og verdi-
papirer. Stabil finansiering er innskudd og innlån med 
gjenværende løpetid på minimum 12 måneder. For både 
eiendeler og innskudd foreligger det vektingsregler som 
avspeiler likviditetsegenskaper ved postene. →
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NSFR skal etter Baselkomiteens forslag være oppfylt 
innen 1. januar 2018. EU-kommisjonen la 23. november 
2016 frem et forslag til minimumskrav på 100 prosent. 
Bankene gis to år til å oppfylle kravet etter at regel-
verket trer i kraft. I Norge har Finanstilsynet anbefalt 
for Finansdepartementet at NSFR bør innføres som 
et minimumskrav på 100 prosent for SIFI-bankene og 
andre foretak med forvaltningskapital over 20 milliarder 
kroner så snart endelig utforming av NSFR er besluttet 
i EU. Inntil NSFR er innført i Norge viderefører Finans-
tilsynet bruken av likviditetsindikator 1 i oppfølgingen av 
bankenes langsiktige finansiering. Likviditets  indikator 1 
har likhetstrekk med NSFR.

NYE REGLER OM INNSKUDDSGARANTI OG 
KRISEHÅNDTERING
Finanskrisen viste at det er behov for bedre løsninger 
knyttet til avvikling og restrukturering av banker. EU 
innførte 1. januar 2015 et omfattende regelverk på dette 
området, Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD. 

Formålet med direktivet er å etablere et krisehånd-
teringssystem som sikrer finansiell stabilitet gjennom 
å gi banker og myndigheter de nødvendige verktøy for å 
forebygge og håndtere kriser på et tidlig stadium. Krise-
håndteringssystemet skal sørge for at store banker kan 
avvikles eller refinansieres uten at den finansielle stabili-
t eten trues, samtidig som innskudd og offentlige midler 
beskyttes.

Krisefond og innskuddsgarantifond
Utgangspunktet under BRRD er at hvert land etablerer 
et nasjonalt krisefond som skal brukes av myndighetene 
ved myndighetsstyrt krisehåndtering. I henhold til det 
reviderte innskuddsgarantidirektivet må hvert land også 
ha et innskuddsgarantifond. Norge har et av Europas aller 
best kapitaliserte banksikringsfond og disponerer midler 
som med god margin overstiger summen av EU-kravene 
til innskuddsgarantifond og krisefond på til sammen 
1,8 prosent av sikrede innskudd i 2024. 

Den norske innskuddsgarantiordningen er i dag på 
2 millioner kroner. Det reviderte innskuddsgaranti-
direktivet innebærer at Norge må senke sin garanti 
til 100 000 euro. Det er en overgangsperiode frem til 
ut gangen av 2018 for land med høyere dekning.

Bailin
Sentralt i BRRD er at det ikke er skattebetalerne, men 
bankens investorer som skal bære eventuelle tap ved 
avvikling eller rekapitalisering av banken. Det åpnes 
derfor for såkalt «bail-in» av bankens gjeld, som inne-
bærer at usikrede kreditorer som del av en kriseløsning 
kan oppleve at gjeld blir nedskrevet og/eller konvertert 
til egenkapital. Regler om bail-in ble gjort gjeldende i 
EU fra 1. januar 2016. Formålet er å sikre videre drift av 
bankens viktige funksjoner. Investorene kan i en slik 
situasjon ikke kreve banken avviklet etter de vanlige 
konkursreglene og mister på denne måten et «makt-
middel» overfor myndighetene i de tilfeller hvor en videre-
føring av banken anses som samfunnsøkonomisk viktig.

BRRD fastslår at bail-in er siste alternativ og at banken 
må være nær insolvens før slike tiltak kan utløses. Et 
prinsipp lagt til grunn for gjennomføringen er at inves-
torene skal komme minst like godt ut som i en situasjon 
der banken hadde vært avviklet. Innskudd som dekkes av 
innskuddsgaranti, skal normalt skjermes fra tap. 

Alle banker i EU skal ha et minimumsnivå på ansvarlig 
kapital og kvalifiserende gjeld (Minimum Requirement 
for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL) som kan 
nedskrives eller konverteres til egenkapital (bail-in) når 
en bank er nær konkurs. Financial Stability Board, FSB, 
har tidligere foreslått et lignende krav om at globalt 
systemviktige institusjoner, G-SIIs, må holde minimums-
nivåer av kapital og andre instrumenter som kan bære 
tap eller konverteres til egenkapital. EU-kommisjonen 
foreslo 23. november 2016 at dette kravet, kjent som Total 
Loss-Absorbing Capacity, TLAC, skal integreres i MREL. 

Kriseplaner
Krisehåndteringsdirektivet stiller en rekke andre krav 
til institusjonene. Blant annet skal bankene utarbeide 
gjenopprettingsplaner som beskriver hvordan de vil øke 
kapitaldekningen og bedre likviditeten og finansieringen 
hvis deres stilling blir vesentlig svekket. Planene skal 
godkjennes av nasjonale tilsynsmyndigheter. Myndig-
hetene på sin side skal utarbeide avviklingsplaner for 
bankene. Dette er ressurskrevende for finansnæringen 
og innebærer nye, omfattende prosesser overfor tilsyns-
myndighetene.

Implementeringen av BRRD og det reviderte innskudds-
garantidirektivet vil kreve betydelige endringer i krise-
løsningssystemet i Norge, inkludert reglene om offentlig 
administrasjon og rollen til Bankenes sikringsfond. Bank-
lovkommisjonen har utredet hvordan direktivene skal 
gjennomføres i norsk lovverk. Det foreslås blant annet at 
bankene skal betale årlige avgifter til både et innskudds-
garantifond og et krisefond. Dette får praktiske konse-
kvenser for gjeldende fondsstruktur og avgiftsplikt. Bank-
lovkommisjonen foreslår videre at Finansdepartementet 
skal være krisehåndteringsmyndighet i Norge. Departe-
mentet sendte utredningen på høring høsten 2016. Regler 
om krisehåndtering på forsikrings- og pensjonsområdet 
vil behandles i en egen utredning som etter planen skal 
fremlegges i løpet av første halvår 2017. 

NORGE HAR KNYTTET SEG TIL EUs 
FINANSTILSYNSSYSTEM
Den norske grunnlovens bestemmelser om begrenset 
adgang til å avgi suverenitet førte til at rettsaktene som 
etablerer EUs finanstilsyn, ikke ble implementert i EØS-
avtalen før høsten 2016.

Liechtenstein, Island og Norge ga høsten 2016 EFTAs 
overvåkingsorgan, ESA, kompetanse til å treffe rettslig 
bindende vedtak overfor nasjonale tilsynsmyndig heter 
og enkeltinstitusjoner i de respektive land. Vedtak 
baseres på utkast fra den relevante tilsynsmyndigheten 
i EU. ESA og de nasjonale tilsynsmyndighetene i de tre 
EØS-/EFTA-landene deltar uten stemmerett i EUs tre 
finanstilsynsmyndigheter, EBA, ESMA og EIOPA. Samtidig 
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deltar EUs finanstilsynsmyndigheter i ESAs arbeid på 
dette området, men uten stemmerett. Det samme gjelder 
for forberedende organer. EUs finanstilsyns myndigheter 
kan komme med anbefalinger, det vil si ikke-bindende 
vedtak, til nasjonale myndigheter og foretak i EØS/EFTA-
landene. 

Den norske regjeringen arbeider med å få inn lemmet 
i EØS-avtalen og norsk lovgivning etterslepet på flere 
hundre rettsakter om finansielle tjenester som har 
hopet seg opp i EØS-komiteen. Viktige rettsakter er 
blant andre kapitalkravsregelverket for banker (CRR/CRD 
IV), regelverket for krisehåndtering av banker (BRRD), 
det reviderte direktivet om innskuddsgarantiordninger 
for banker (DGS) og regelverket for kapitalkrav for 
forsikrings selskaper (Omnibus II).

GJELDSREGISTER OG MARKEDSFØRING AV 
FORBRUKSLÅN

GJELDSREGISTER SKAL FORHINDRE 
ØKONOMISK UFØRE
Kredittkort og forbrukslån inngår som en naturlig del av 
det samlede produkttilbudet fra finansforetak. Produkt-
ene kan samtidig representere utfordringer dersom 
enkeltpersoner pådrar seg høyere gjeld enn de har 
økonomi til å håndtere. Det er derfor viktig at forbruk-
ere får god og riktig informasjon om produkt ene og 
konsekvensene av ikke å nedbetale kredittene ved forfall.

Regjeringen ønsker å få på plass et register for å 
forhindre at enkeltpersoner får ta opp større låne- og 
kreditt forpliktelser enn de kan betjene og har derfor 
sendt på høring et forslag til lov om registering av enkelt-
personers gjeld. Alle som gir usikret forbrukskreditt, som 
forbrukslån og kredittkort, skal ha plikt til å rapportere 
inn slik gjeld til et privatdrevet gjeldsregister. Regjeringen 
planlegger å legge frem et lovforslag om gjeldsregister 
som Stortinget kan behandle våren 2017, og tar sikte på 
å ha registeret på plass høsten 2017.

Det legges opp til at private aktører skal drive regist-
eret ved at det etableres ett eller flere gjeldsregister-
foretak som godkjennes av det offentlige. Finansforetak 
vil få adgang til å hente ut opplysninger fra registeret 
i forbind else med kredittsøknader, noe som vil bedre 
grunnlaget for kredittvurdering og dermed bidra til en 
reduksjon av betalingsproblemene hos enkeltpersoner.

FORSLAG OM BEGRENSNINGER I MARKEDS
FØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN
Forbrukerombudet har blant annet foreslått å innføre 
forbud mot markedsføring av kredittkort og usikret 
kreditt direkte mot forbrukerne ved hjelp av adressert 
reklame, telefonsalg, dørsalg og standssalg. Markeds-
føringen skal heller ikke fremheve hvor raskt man kan 
få svar på en kredittsøknad eller hvor lett tilgjengelig 
pengene er. Videre ønsker Forbrukerombudet forbud 
mot å gi rabatter og bonuser knyttet til denne type 
kreditt avtaler og forbud mot konkurranser som frem-
mer opptak av kreditt. Regjeringen vurderer om noen 
av forslagene bør følges opp i forskrift.

NY BOLIGLÅNSFORSKRIFT

Finansdepartementet har fastsatt ny boliglånsforskrift 
fra 1. januar 2017 som et tiltak mot den sterke veksten 
i boligpriser og husholdningenes gjeld, særlig i Oslo. 
Reglene krever at boliglånskunder har 15 prosent egen-
kapital. Kunder som ønsker å kjøpe sekundærbolig i 
Oslo kommune, må stille med 40 prosent egenkapital.

Låntager må som tidligere kunne tåle en renteøkning 
på 5 prosentpoeng, og dette kravet er supplert med en 
ny bestemmelse om kundens gjeldsgrad. Lån skal ikke 
innvilges dersom kundens samlede gjeld overstiger fem 
ganger brutto årsinntekt.

Lån uten avdragsplikt (herunder rammelån) skal på 
bevilgningstidspunktet ikke overstige 60 prosent av 
boligens verdi. 

Finansinstitusjoner kan innvilge lån som ikke opp fyller 
ett eller flere av vilkårene i forskriften, for inntil 10 prosent 
av verdien av innvilgede lån, men kun 8 prosent i Oslo 
kommune. Det har vært viktig for finansnæringen å 
beholde dette handlingsrommet for å kunne yte lån til 
kredittverdige kunder som ikke oppfyller alle kravene.

Forskriften vil foreløpig gjelde frem til 30. juni 2018.

EUs REVIDERTE BETALINGSTJENESTE- 
DIREKTIV, PSD2

PSD2 trer i kraft i EU 13. januar 2018 og vil bli innført i Norge 
gjennom EØS-avtalen. Direktivet vil i vesentlig grad endre 
rammevilkårene i markedet for betalingsformidling. 

Direktivet regulerer betaling generelt, inkludert nett-
betaling, og går langt i å definere nye spilleregler for 
bransjen. Blant annet må bankene gi tredjeparts aktører 
direkte tilgang til saldo og transaksjonshistorikk og 
anledning til å overføre penger til og fra konto, dersom 
kunden gir samtykke til det. Slike tredjepartsaktører 
kan for eksempel være andre banker, aktører i handels-
næringen, rene betalingstjenestetilbydere, store 
digitale selskaper eller fintech-selskaper som ikke selv 
tilbyr konto. Bankene kan ikke ta seg betalt utover den 
ordinære prisen som belastes sluttkunden. 

Adgang for tredjeparter til kontoinformasjon og til 
å initiere betaling er vanlig i andre markeder enn det 
norske, som Sverige, Storbritannia, Kina og USA. Basert 
på erfaringene fra disse markedene er det grunn til å tro 
at mange forbrukere vil ønske å ta i bruk slike tjenester 
når de blir regulert og gjort allment tilgjengelig i hele 
EØS-området. 

Direktivet innfører også strenge regler for sikkerheten 
ved autentiseringen av slik tilgang samt styrkede forbruker-
rettigheter og vern mot svindel. EBA skal ut arbeide 
retningslinjer for sikkerhet når kunder initierer betalinger 
gjennom tredjepartsaktører. Hvordan disse retnings-
linjene utformes kan få stor betydning for publikums tillit 
til betalingstjenestene og sikkerheten for midler på konto.

For de tradisjonelle bankene kan PSD2 utgjøre en trussel 
ettersom bankenes verdikjede og kundebase må åpnes 
opp for nye aktører. Samtidig innebærer endringene mulig-
heter for bankene til å utvikle nye produkter, tjenester og →



→
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forretningsmodeller. Teknologien endrer bransjen raskt, 
og kundenes forventninger endres enda raskere.

Finanstilsynet har fått i oppdrag å utrede hvordan PSD2 
skal implementeres i norsk lovverk. Trolig vil et forslag 
sendes på offentlig høring medio 2017.

RAMMEBETINGELSER FOR LIVSFORSIKRING

Rammebetingelser for norske livsforsikringsselskaper 
har de siste årene blitt vesentlig endret. 1. januar 2016 
ble nytt solvensregelverk implementert for forsikrings-
selskaper, betegnet som Solvens II. I tillegg er regelverket 
for tjenestepensjon og uførepensjon tilpasset endringer 
som er gjennomført i Folketrygden. Endringstakten 
fremover forventes å bli lavere.

Rammebetingelsene og kundenes preferanser med -
fører en dreining fra produkter med rentegaranti til 
produkter med investeringsvalg. Dette er spesielt tydelig 
i tjenestepensjonsmarkedet i privat sektor, hvor de 
fleste større bedrifter har avviklet sine ytelses pensjons-
ordninger helt eller delvis. Over gangen til produkter 
med investerings valg med fører at arbeids tagerne får 
et større ansvar for egen pensjon og selv må beslutte 
til hvilken risiko pensjons midlene skal forvaltes. I tillegg 
er det mange arbeids tagere som har tjeneste pensjons-
ordninger som gir lav alders pensjon. Dette, kombinert 
med reduserte ytelser fra Folke trygden, med fører et økt 
behov for individuell pensjons sparing. Individualis ering 
av tjeneste pensjon setter krav til enkle og over siktlige 
produkter. Pensjon har vært tema i lønnsoppgjøret de 
siste årene, og partene i arbeidslivet, representert ved 
enkelte særforbund i LO og NHO, har bedt myndighet-
ene utrede nye produktløsninger for tjenestepensjon 
betegnet som Egen pensjonskonto, samt mulig heter for 
økt skatte motivert individuell pensjonssparing.

Myndighetenes utredning om Egen pensjonskonto 
og privat pensjonssparing ble overlevert til partene i 
arbeidslivet i desember 2016.

EGEN PENSJONSKONTO
De aller fleste arbeidstagerne i privat sektor har inn skudds-
pensjon som tjeneste pensjons ordning. Produktet er i 
utgangs punktet over siktlig, men kompliseres ved at det 
ved hvert jobb skifte utstedes pensjonskapital bevis som 
den enkelte må holde rede på og ta ansvar for. Å samle alle 
pensjons rettigheter på én konto som følger arbeids tager 
gjennom hele yrkes karrieren, har vært tema i den norske 
pensjons  debatten i mange år. Myndighetene beskrev 
høsten 2016 et slikt produkt hvor målet er å bidra til:

 ■ økt oversikt over og informasjon om egen pensjons-
opptjening
 ■ økt valgfrihet og mulighet for å påvirke egen 
pensjonsopptjening
 ■ effektivisering av forvaltningen av pensjonsmidler 
slik at en får høyest mulig pensjon for innbetalte 
midler

Egen pensjonskonto kan realiseres på mange måter. Det 
virker mest hensiktsmessig at foretakene inn betaler 

innskudd til livsforsikringsselskapene på vanlig måte, 
men slik at arbeidstager fritt kan velge hvilken pensjons-
leverandør som skal forvalte midlene. Arbeids tagernes 
pensjonskonto kan foruten midler fra den aktive 
innskuddsordningen også omfatte pensjonskapital-
bevis utstedt fra tidligere arbeidsforhold og eventuell 
privat pensjonssparing. En slik løsning vil kunne bidra 
til et enkelt og effektivt pensjonssystem. Innføring av 
Egen pensjonskonto betinger at partene ønsker dette. 
Det er så langt ikke kommet avklaringer på om dette er 
tilfelle eller ikke.

PRIVAT PENSJONSSPARING
Samlet pensjon som opptjenes gjennom tjeneste-
pensjonsordninger og Folketrygden, gir for mange 
arbeids tagere en alders pensjon som ikke er til strekkelig. 
Dette gjør det nødvendig med privat pensjons sparing. 
Privat sparing gjennom forsikringsbaserte ordninger 
har de siste årene vært lav. Dette har sammen heng 
med at skatte motiverte pensjons  ordninger har dårlige 
betingelser, både gjennom lave fradrags  rammer og som 
følge av at inntekts skatten på utbetalte pensjoner er 
høyere enn skatte fradraget ved inn betaling av premie. 
Myndig hetenes utredning knyttet til Egen pensjons-
konto og privat pensjons sparing inne holder flere 
forslag til hvordan skatte incentiver kan stimulere 
sparingen. Skatte fradraget kan knyttes opp til arbeids-
givers ubenyttede fradrags rett for tjeneste pensjon. 
Alternativt kan rammer gis uavhengig av hvilken tjeneste-
pensjon arbeids tager er knyttet opp til. Nye regler for 
skattestimulert privat pensjonssparing kan i prinsippet 
innføres uavhengig av Egen pensjonskonto og tidligst 
med virkning fra 2018.

VIKTIGE ENDRINGER I IFRS

Det er de siste årene introdusert en rekke forslag til nye 
regnskapsregler innenfor IFRS. En del av standardene, 
hvor den viktigste for banknæringen er IFRS 9 Finansielle 
instrumenter, er allerede vedtatt av det standard-
settende organet International Accounting Standards 
Board, IASB. Se omtale under note 1 Regnskaps prinsipper 
til års regnskapet, Vedtatte, ikke ikrafttrådte standarder 
og fortolkninger. Endringene vil få virkning for norske 
børs noterte foretak, inklusive foretak med noterte 
obligasjoner, etter godkjennelse i EU-kommisjonen og 
av norske myndigheter. 

Fremtidige endringer i IFRS som påregnes å kunne 
få størst betydning for DNB, er nye regnskapsregler for 
vurdering av forsikringskontrakter. 

NYE REGNSKAPSREGLER FOR VURDERING AV 
FORSIKRINGSKONTRAKTER
Nye regler for forsikringskontrakter har vært under 
utvikling over flere år. I 2013 publiserte IASB et hørings-
utkast for regnskaps messig behandling av forsikrings-
kontrakter. Standarden har fått navnet IFRS 17 Forsikrings-
kontrakter, tidligere kalt IFRS 4 fase II. Høringsutkastet 
med hørings svarene har siden vært til vurdering og 
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diskusjon i IASB , og det er fortsatt flere problemstillinger 
knyttet til regn skaps reglene for forsikringskontrakter 
oppe til vurdering.

Høringsutkastet innebærer måling av forsikrings-
forpliktelsene til nåverdi av kontantstrømmene som 
følger av kontraktene, inklusive en risikomargin og 
en servicemargin. Effekter av endringer i henholdsvis 
estim erte kontantstrømmer og diskonteringsrente skal 
regn skapsføres enten i resultatregnskapet eller i total-
resultatet etter nærmere bestemte regler. Forslaget 
ventes å føre til større grad av kompleksitet i utarbeidelse 
og presentasjon av regnskapet. Etter nåværende regler 
måles forpliktelsene i henhold til nærmere bestemte regler 
i forsikringsvirksomhetsloven, og endringer i forsikrings-
forpliktelser regnskapsføres i resultatregnskapet.

Det er forventet at endelige regler vil bli publisert i 
løpet av første halvår 2017, og den nye standarden er 
foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2021. Det er utarbeidet 
egne overgangsregler for forsikringsselskaper knyttet 
til IFRS 9 Finansielle instrumenter, siden IFRS 17 vil tre i 
kraft på et senere tidspunkt enn innføringen av IFRS 9.

SKATTER OG AVGIFTER FOR FINANS NÆRINGEN

BEPS
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) er et politisk 
prosjekt ledet av OECD for å få bedre innsyn i multi-
nasjonale virksomheters globale strukturer og sørge 
for at det blir betalt skatt der inntekten genereres. 
Anbefalte tiltak til implementering i lokal rett, skatte-
avtaler og OECDs retnings linjer, særlig innenfor intern-
prising, ble fremlagt 5. oktober 2015. 

De anbefalte tiltakene er under implementering i lokal 
rett i flere land hvor DNB har virksomhet. I Norge har 
enkelte tiltak allerede blitt iverksatt, og øvrige tiltak 
forventes å bli implementert i tiden fremover. Det er 
fremforhandlet en multilateral traktat som skal mulig-
gjøre endringer i skatteavtaler mellom land, og som ble 
lagt frem 24. november 2016. BEPS-prosjektet resulterer 
dermed i omfattende endringer innen internasjonal 
beskatning. DNB vil måtte forholde seg til mange av 
endringene etter hvert som de innføres. Videre vil BEPS 
medføre mer omfattende dokumentasjonskrav og økt 
myndighetskontroll, blant annet som følge av kravet til 
land-for-land-rapportering. De omfattende endringene 
i både lokal rett og skatteavtaler vil føre til økt risiko for 
dobbeltbeskatning. 

SELSKAPSSKATTESATS
Fra 2017 er selskapsskattesatsen redusert til 24 prosent. 
Etter skatteforliket på Stortinget vil skattesatsen på 
alminnelig inntekt bli redusert til 23 prosent innen 2018. 
Selskaper som er finansskattepliktige, får videreført 
gjeldende skattesats for 2016 på 25 prosent, se nærmere 
om finansskatt.

FINANSSKATT
Finansielle tjenester er unntatt fra merverdiavgift. 
Regjer ingen følger nå opp Scheel-utvalgets anbefaling 
og skatteforliket om finansskatt, hvor formålet delvis 
er å bøte på svakhetene ved merverdiavgiftsunntaket. 
Finansdepartementet uttaler at finansskatten ideelt sett 
burde utformes slik at den ivaretar alle merverdi avgiftens 
nøytralitetsegenskaper, men at det ikke har vært mulig 
å få plass en slik skatt fra 2017. Derfor er det innført en 
enklere form for finansskatt i form av to elementer:

 ■ en ekstraskatt på 5 prosent av lønnsgrunnlaget i 
finansnæringen. For DNBs vedkommende er dette 
beregnet til ca. 400 millioner kroner før skatt per år.
 ■ en videreføring av skattesats på 25 prosent, mens 
selskaper som ikke er finansskattepliktig får 
redusert skattesatsen til 24 prosent 

Finansskatt på lønnsgrunnlaget skal fastsettes på grunn-
lag av virksomhetens samlede arbeidsgiveravgiftspliktige 
lønnskostnader. Skattegrunnlaget for finansskatten er 
således det samme som for beregning av arbeidsgiver-
avgift. Finansskatten på lønn kommer til skattemessig 
fradrag på tilsvarende måte som andre lønnskostnader. 
Skattesatsen på 25 prosent skal gjelde for alle selskaper 
som omfattes av den ekstra skatten på lønnsgrunn-
laget. Finansskatten ilegges alle selskaper med ansatte 
som driver aktivitet innen finansierings- og forsikrings-
området.

Det ilegges ikke finansskatt for
 ■ foretak med mindre enn 30 prosent finansiell 
aktivitet 
 ■ foretak med mer enn 70 prosent merverdi-
avgiftspliktig finansiell aktivitet

 
Danmark har lenge hatt finansskatt («lønsumsafgift»).

KILDESKATT PÅ RENTER BETALT UT AV NORGE
Regjeringen har varslet at den vil utrede et forslag om å 
innføre kildeskatt på rentebetalinger til utlandet, og at 
det tas sikte på å sende ut et høringsnotat i 2017. Kilde-
skatt på rentebetalinger til utlandet vil være en norsk 
skatt på utenlandske kreditorer.



En hjelpende 
hånd

Et selvstendig liv er viktig for de fleste, 
men ikke en selvfølge for alle. Når Andrea 

Galåsen kan leve det livet hun ønsker, er det 
takket være tre personlige assistenter 

– og litt assistanse fra DNB. →

■ Helsesektoren er 
et satsingsområde 
for DNB både i Nor-
den og internasjonalt.

■ DNB er markeds-
leder innen bank-
tjenester for helse-
sektoren i Norden og 
blant de ti ledende 
aktørene i USA.

■ DNB er en aktiv 
samarbeidspartner, 
uavhengig hvor i 

verdikjeden og ut-
viklingsløpet kunden 
befinner seg, og vil til 
enhver tid kunne til-
by relevante tjenester, 
inkludert kapitalinn-
henting, finansiering 
og rådgivning.

■ Gjennom 2016 
ble DNBs posisjon 
ytterligere forsterket 
som følge av en rekke 
høyprofilerte tran-

saksjoner i Norden. 
Disse inkluderte både 
rådgivningsoppdrag 
(M&A), børsnotering, 
kapitalinnhenting 
og obligasjons-
utstedelse.
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å Romsås i Oslo bor Andrea Gal-
åsen. Hun lever et aktivt liv som 
mamma til Arne på sju år. Men 
det er én ting som skiller henne 
fra de fleste andre: Andrea Galå-

sen er blind. Takket være ordningen med 
brukerstyrt personlig assistanse, BPA, får 
hun imidlertid god hjelp i hverdagen til å 
leve det livet hun selv ønsker. Et liv med 
frihet og verdighet.
– Plutselig får Arne og jeg lyst til å gå ut 

en tur. Da kan jeg vurdere om vi skal dra 
alene eller om vi skal ringe en assistent. Vi 
har vært på tur i skogen, tent bål og gril-
let pølser alene, vi, men det koster noen 
krefter. Da kan det av og til være fint å 
ringe en assistent, sier Galåsen.

Dag Fonbæk er hennes faste assistent, 
og i tillegg har hun to tilkallingsassi-
stenter som hun kan ringe ved behov. Det 
er Galåsen selv som bestemmer hvordan 
hun bruker assistentenes tid.
– Hele ordningen handler om selv respekt 

og verdighet. Den gjør at jeg kan bygge 
Lego med sønnen min eller se hvilke fugler 
som er på fuglebrettet fordi assistenten 
hvisker meg det i øret. Jeg får rett og slett 
to øyne og litt mer krefter, slik at jeg kan 
gjøre alt jeg ville gjort hvis jeg hadde vært 
seende, sier hun.

STERKE RELASJONER. De tre person-
lige assistentene har Galåsen fått gjen-
nom helseforetaket Human Care, som 
eies av det svenske selskapet Humana. 
Og det er her DNB kommer inn i histo-
rien. Da Humana skulle gå på børs i 2016, 
var det DNB som bistod i prosessen før og 
etter børsnoteringen. Samarbeidet med 
DNB gjør at Humana nå kan tilby enda 
flere brukere assistanse gjennom sine 
helseforetak.
– Det er to grunnpilarer i denne historien: 

Helsesektoren er en sektor som DNB satser 
på ut over det å være en bank som låner ut 
penger. Det var utgangspunktet for vårt 
samarbeid med Humana. Der etter ut viklet 
relasjonen seg ved at vi hjalp Hum ana 
med børsnoteringen og gjorde det mulig 
for selskapet å vokse videre, sier leder for 
Investment banking i DNB, Peter Behncke.

Helsesektoren har vært et fokusområde 
i konsernet helt siden 2007. Denne indu-
strien vil fortsette å vokse både nasjonalt 
og globalt blant annet som følge av eldre-
bølgen som treffer vestlige land med full 
styrke nå og i årene som kommer. Det fører 
til at behovet for private helsetjenester 
vil øke – og her har DNB et uttalt mål og 

P

«Assistentene 
mine gjør ikke 
tingene for meg, 
men de gjør det 
mulig for meg å 
gjøre dem selv.»
ANDREA GALÅSEN, BRUKER 
AV BPA-ORDNINGEN

ønske om å bidra til at flere private helse-
aktører blir kommersielle.
– Helsesektoren kan få en sentral posi-

sjon i Norge og bli et viktig ben å stå på. 
Her kan vi som bank støtte og bistå aktører 
som er i en utviklingsfase. For alle nye 
bedrifter er oppstartsfasen spesielt krev-
ende, og de trenger tilgang på risikokapital 
og rådgivning. Det kan vi hjelpe dem med, 
påpeker Behncke og fortsetter:
– DNB har mye kompetanse i ulike deler 

av organisasjonen, og den er det viktig at 
vi drar veksler på. Vi er ikke bare en lån-
giverbank, men har sektorkompetanse, 
kapitalmarkedskompetanse og spesial-
kompetanse på de enkelte selskapene, som 
Humana, sier han.

VIKTIG STØTTESPILLER. Blant tjenes-
tene som DNB tilbyr helserelaterte sel-
skaper utover tilgang på kapital og råd-
givning i oppstarten, er markedsføring, 
nettverksbygging, regionale og globale 
Cash Management-tjenester, innskudd, 
garantier og Trade Finance.

Da DNB og Humana innledet en dialog 
i 2014, var det for å få Humana på børs. 
– Vi kontaktet ulike investorer og klarte 

å skape så stor interesse for selskapet at 
de gikk på børs med en god pris per aksje. 
Det var faktisk så stor interesse for å tegne 

➊

➋
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Humana

 ■ Nordisk idédrevet privat 
omsorgs foretak, etablert i Sverige 
i 2001, børsnotert i 2016.

 ■ Tilbyr ulike helse- og omsorgs-
tjenester som brukerstyrt person-
lig assistanse, eldreomsorg, 
barne vern og andre helse- og 
omsorgstjenester. 

 ■ 9 000 kunder og 16 000 ansatte 
i Sverige, Norge og Finland.

 ■ Fra 2014 til 2015 økte Humanas 
inntekter med 12 prosent til 5 655 
millioner svenske kroner.

«DNB har vært en viktig støttespiller 
for oss både som lån giver og i forbindelse 
med blant annet børs noteringen.»
FINANSDIREKTØR ULF BONNEVIER I  HUMANA

seg at det ble et etterspørselsoverskudd – 
og kursen steg med nesten 20 prosent den 
første handledagen, forteller Behncke.
– Humana har vokst raskt siden oppstar-

ten i 2001 fordi de tilbyr god service og mer 
selvbestemmelse for sine kunder, forteller 
finansdirektør Ulf Bonnevier i Humana. 
Han fremhever samarbeidet med DNB:
– DNB har vært en viktig støttespiller 

for oss både som långiver og i forbindelse 
med blant annet børsnoteringen. Det er 
en stor fordel for oss at DNB har «øret mot 
bakken» i Norge, sier han.

FRIGJØRINGSVERKTØY. Jon Torp er di-
rektør for brukerstyrt personlig assistanse, 
BPA, i norske Human Care. BPA har vært 
en lovfestet rett i Norge siden 2015.
– Kjernen i Humanas arbeid kan oppsum-

meres i slagordet «Alle har rett til et godt 
liv. Ja, alle». Det handler om mennesker 
som bruker assistenter for å leve det livet 
de ønsker, sier han.

Essensen i Humana/Human Cares ar-
beid er at kundene er arbeidsledere for 
assistentene.

– Hvis man skal leve et liv med assisten-
ter, er det helt avgjørende at man selv be-
stemmer hvem de skal være, når de skal 
komme, hva de skal gjøre og hvordan. Det 
handler om å snu den tradisjonelle tanke-
gangen på hodet. Det å være arbeidsleder 
er litt som å lede en liten bedrift. Det er 
arbeidsledernes ansvar å gjøre assisten-
tene fornøyde slik at de trives i jobben og 
blir værende, sier Torp.

På Romsås er Andrea Galåsen arbeids-
leder for tre personlige assistenter. – Det 
er ikke bare jeg som er heldig fordi jeg har 
assistenter, de er også er heldige som har 
fått jobb hos meg, sier hun.

For henne betyr assistentene at hun kan 
gjøre det hun vil.
– Jeg bestemmer om assistenten kan 

sitte i tre timer og lese i boka si mens 
jeg rydder i klesskapet mitt. Så kan jeg 
innimellom spørre hvilken farge det er 
på det og det plagget. Eller om kaken jeg 
baker, ser ut som den skal. Assistentene 
mine gjør ikke tingene for meg, men de 
gjør det mulig for meg å gjøre dem selv, 
sier hun.

➌
1. Satser på helse: 
DNB ønsker å bidra 
til at flere private helse-
aktører blir kommersi-
elle, forteller leder for 
Investment banking 
Peter Behncke. 

2. Mamma: Andrea 
er mor til Arne, og det 
er atskillig lettere når 
hun har en assistent 
på sidelinjen som kan 
bidra når det trengs.

3. Fast assistent: Dag 
Fonbæk er Andreas 
faste assistent, og hun 
bestemmer hvordan 
hun vil bruke ham. 
Respekt og verdig het 
er viktige faktorer for 
at BPA- ordningen skal 
fungere, mener Andrea.
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«Vi må bryte ned 
siloer og etablerte 

prosesser og 
integrere innovasjon 

i organisasjons- 
kulturen vår.»

TRUNG MINH TRAN
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Brand ambassador

Brand ambassador

Brand ambassadors er et internt 
initiativ der ansatte i DNB hvert 
år velger 100 kollegaer som 
merkevarebyggere. Et nettverk 
av Brand ambassadors skal bidra 
til å bygge en kultur preget av 
engasjement, endringskraft og 
kunde orientering. 

Trung Minh Tran leder 
transformasjonsprosjekter for 
Lean & Kvalitet – og er en av dem. 

Hva mener du er viktig for at 
DNB skal skape langsiktig verdi, 
og hvordan kan du bidra?

– Skal DNB klare å skape langsiktig 
verdi, må vi øke innovasjonstakten 
og evnen til å levere gjennom gode 
kunde opplevelser. Vårt bidrag 
er å forbedre prosesser og skape 
større e�ektivitet. Med gode 
Lean-verktøy og en strukturert 
tilnærming kan vi konsentrere 
oss om kunde reisen og legge 
til rette for digitalisering og 
automatisering.
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DNB-aksjen
DNBs aksjekurs økte fra 109,80 til 128,40 kroner i 2016. Fra begynnelsen av august steg 
kursen kraftig som følge av positive forventninger til norsk økonomi og økt oljepris. 
I tillegg bidro en sterk kapitaloppbygging i konsernet til økt tiltro til at DNB vil levere 
på ambisjonen om høyere utbytte.

Relativ aksjekursutvikling i 2016
DNB sammenlignet med OBX, OSEFX og SX7GR

Lokal valuta. 1. januar 2016 = 109,80 kroner = DNBs åpningsnotering i 2016
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Relativ aksjekursutvikling siste ti år
DNB sammenlignet med OBX, OSEFX og SX7GR

Lokal valuta. 1. januar 2007 = 84,00 kroner = DNBs åpningsnotering i 2007
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1) DNB kursen er utbyttejustert (brutto).
2) Indeks bestående av de 25 mest omsatte aksjene notert ved Oslo Børs.
3) Oslo Børs Fondsindeks er en verdivektjustert versjon av OSEBX, Oslo Børs Hovedindeks.
4) STOXX Europe 600 Banks Gross Return er en indeks bestående av europeiske banker. Indeksen angir brutto totalavkastning.

Kilde: Bloomberg
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AVKASTNING OG AKSJEKURSUTVIKLING

Totalavkastningen for DNB-aksjen inkludert utbytte var 
på 21 prosent i 2016, mens Oslo Børs Hovedindeks steg 
med 12 prosent. Oljeprisen, som falt i slutten av 2015, ble 
notert til under 30 dollar per fat midten av januar 2016, 
som var årets laveste nivå. Fra midten av januar og gjen-
nom første halvår steg oljeprisen og stabiliserte seg på 
rundt 50 dollar per fat i andre halvår. Oljeprisen endte 
på vel 57 dollar fatet ved utgangen av året. Fortsatt usik-
kerhet rundt norsk økonomi og nedskrivninger på utlån 

bidro til en flat utvikling i kursen på DNB-aksjen i første 
halvår. De andre store nordiske finanskonsernene hadde 
alle positiv avkastning i 2016. DNB kom sterkere ut enn det 
uvektede snittet av andre nordiske finanskonsern i 2016. 

DNB-aksjen har over de siste ti årene stort sett vært 
priset høyere enn bokført egenkapital. Ved slutten av 
2015 og i begynnelsen av 2016 ble aksjen handlet under 
bokført egenkapital, mens ved utgangen av 2016 ble 
aksjen igjen handlet til over bokført egenkapital.

 DNB  Nordiske finanskonsern¹⁾  OSEFX²⁾

1)  Uvektet gjennomsnitt i lokal valuta av nordiske bankaksjer (Nordea, Svenska Handelsbanken, SEB, Swedbank og Danske Bank).
2)  Oslo Børs Fondsindeks er en verdivektjustert versjon av OSEBX, Oslo Børs Hovedindeks.

Kilde: Bloomberg

Kumulativ totalavkastning per 31. desember 2016
Prosent
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MARKEDSVERDI OG OMSETNING

Ved utgangen av 2016 var DNB det nest største primær-
noterte selskapet ved Oslo Børs og det sjette største 
finanskonsernet i Norden. DNBs markedsverdi var ved 
årsslutt 2016 på 209 milliarder kroner, en oppgang på vel 
30 milliarder fra 2015. 

Handelsvolumet for DNB-aksjen økte i 2016, og dette 
var det tredje året med økende omsetningstakt. Omset-
ningen i 2016 økte med 6 prosent til 2 714 millioner aksjer, 
som tilsvarte litt under 11 millioner aksjer per dag. Hande-
len på de åpne handelsplassene, hovedsakelig Oslo Børs, 
fortsatte også å øke og steg med 36 prosent. De lukkede 
handelsplassene («dark pools») hadde en markant økning 
i handel. Handelsvolumet utenfor kjente markedsplasser 
(såkalt «over-the-counter») ble redusert med 22 prosent.

Verdien av alle handler i DNB-aksjen falt med vel 40 
milliarder kroner til 281 milliarder. Verdien av omset-
ningen som foregikk på ikke kjente markedsplasser falt 
markant fra 177,5 milliarder kroner til 108,5 milliarder. Det 
var en økning på åpne markedsplasser, som Oslo Børs, 
fra 123,9 milliarder kroner til 146 milliarder. Markeds-
andelen til disse markedsplassene økte med 13,3 prosent-
poeng til 51,9 prosent av totalomsetningen. På lukkede 
markedsplasser økte omsetningen med 7,4 milliarder 
kroner til 26,6 milliarder, som representerte 9,5 prosent 
av totalomsetningen.

INDEKSER
DNB-aksjen var representert i alle relevante indekser 
på Oslo Børs ved inngangen til 2017, med vektene 10,05, 
12,20, 14,33 og 8,91 prosent i henholdsvis aksje-, hoved-, 
OBX- og fondsindeksen. DNB var også representert i 
internasjonale indekser, men med en relativt lav vekt.

UTBYTTEPOLITIKK

DNBs styre har vedtatt en utbyttepolitikk som skal 
skape verdier for aksjonærene gjennom både verdi-
stigning på aksjen og utbetaling av utbytte. Det skal 
samlet gi en attraktiv og konkurransedyktig avkastning. 

Konsernets langsiktige utbyttepolitikk er å ha en 
ut delingsgrad på ordinært utbytte på over 50 prosent. 
Målet er at nominelt ordinært utbytte skal øke fra år til 
år. I tillegg til utbytte vil DNB vurdere tilbakekjøp av egne 
aksjer. Det vil være en fleksibel måte å allokere eventuell 
overskuddskapital til konsernets eiere.

Konsernet har mål om en ren kjernekapitaldekning på 
om lag 16,0 prosent, inklusive en egenbu�er.

Utvikling i DNBs aksjekurs og bokført egenkapital per aksje inkludert reinvestert utbytte¹⁾
Kroner
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1)  Bokført egenkapital og aksjekurs for perioden 2007–2009 er justert for aksjeemisjonen høsten 2009. 
Avkastning på egenkapital, brukt i utregning av reinvestert utbytte, er ikke justert for aksjeemisjonen.

Kilde: DNB, Oslo Børs
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2016 2015 2014 2013 2012

Antall aksjer ved utgangen av året (millioner) 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629

Antall aksjer omsatt (millioner) 2 714 2 555 2 011 1 740 2 242

Totalverdien av antall aksjer omsatt per dag (millioner kroner) 1 111 1 277 886 643 584

Omsetning på åpne handelsplasser (bl.a. Oslo Børs) i prosent 52,0 38,6 49,4 54,5 63,6

Omsetning på lukkede handelsplasser (dark pools) i prosent 9,5 6,0 9,6 9,0 5,6

Omsetning utenfor kjente markedsplasser (OTC) i prosent 38,6 55,4 41,1 36,5 30,8

Gjennomsnittlig antall aksjer omsatt per dag (millioner) 10,7 10,2 8,0 6,9 8,9

Antall handledager 253 251 250 249 251

Resultat per aksje (kroner) 11,46 14,98 12,67 10,75 8,48

Egenkapitalavkastning (%) 10,1 14,5 13,8 13,1 11,7

Sluttkurs ved utgangen av året (kroner) 128,40 109,80 110,70 108,50 70,40

Høyeste sluttkurs (kroner) 136,90 142,20 126,50 110,80 74,80

Laveste sluttkurs (kroner) 91,40 102,90 98,90 71,00 54,00

P/E (pris/inntjening) 11,2 7,3 8,7 10,1 8,3

P/B (pris/bokført verdi) 1,10 0,98 1,14 1,25 0,90

Utbytte per aksje (kroner) 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10

Utdelingsgrad (%) 49,8 30,0 30,0 25,1 24,8

Direkteavkastning (%) 4,44 4,10 3,16 2,49 2,98

Egenkapital per aksje inkl. avsatt utbytte ved utgangen av året (kroner) 116,94 111,57 97,45 87,15 78,11

Nøkkeltall
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Omsetning per markedsplass¹⁾
Milliarder kroner

 Åpne handelsplasser (bl.a. Oslo Børs)
 Lukkede handelsplasser (dark pools)
 Ikke kjente markedsplasser (OTC)

1) Inklusive andre markedsplasser enn Oslo Børs i Europa fra og med 1. mai 2008 og fra utenom Europa fra 26. juli 2010.

Kilde: DNB, Oslo Børs, Fidessa
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AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRSAMMENSETNING

Ved utgangen av 2016 var aksjekapitalen 16 286 millioner 
kroner fordelt på 1 628 798 861 aksjer pålydende 10 kroner. 
DNB har om lag 42 300 private og institusjonelle aksjo-
nærer, der de to største er staten v/Nærings- og fiskeri-
departementet og Sparebankstiftelsen DNB. For omtale 
av statens eierskap, se «Eierstyring og selskapsledelse», 
punkt 4 om likebehandling av aksjonærer. Sparebank-
stiftelsens formål er å være en langsiktig eier i DNB og 
å understøtte DNB i selskapets videreføring av spare-
banktradisjoner. Stiftelsen kan benytte deler av sitt årlige 
overskudd til bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsens 
øverste organ er generalforsamlingen, valgt blant bankens 
innskytere og av fylkesting i østlandsområdet. General-
forsamlingen har valgt et styre på seks medlemmer.

ANALYTIKERDEKNING

Det er i DNBs interesse at det jevnlig publiseres aksje-
analyser av høy kvalitet som reflekterer informasjonen 
som distribueres til aksjemarkedet. DNB-aksjen følges 
aktivt av 33 meglerhus, hvorav 13 nordiske. DNB legger 
stor vekt på å gi relevant og fullstendig informasjon slik 
at alle investorer og analytikere til enhver tid behand-
les likt. En oversikt over analytikere som følger aksjen, 
finnes på dnb.no/ir. Daglig kontakt med investorer og 
analytikere håndteres av avdelingen Investor Relations.

Analytikernes kursmål på DNB-aksjen lå i starten av 2016 
betydelig over aksjekursen. Kursmålet ble noe redusert 
gjennom årets tre første kvartaler, mens det fra oktober 
steg i takt med økende aksjekurs. De fleste anbefalingene 
var i favør av kjøp gjennom hele 2016. En sterkt økende 
aksjekurs på slutten av 2016 og økende kursmål gjorde at 
DNB-aksjen ble handlet til en kurs som var i tråd med gjen-
nomsnittet av analytikernes anslag i �erde kvartal 2016.

  Staten v/Nærings- og 
fiskeridepartementet: 34 %

 Sparebankstiftelsen DNB: 9 %
 Andre norske: 16 %
 Amerikanske: 17 %

 Britiske: 9 %
 Luxemburgske: 5 %
 Japanske: 1 %
 Svenske: 1 %
 Andre utenlandske: 7 %

Kilde: DNB, VPS
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Antall aksjer i tusen Andel i prosent
Prosentvis 

endring fra 2015

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet  553 792 34,00 -

Sparebankstiftelsen DNB  146 541 9,00 (3,95)

Folketrygdfondet  100 470 6,17 12,28 

Fidelity International Limited (FIL)  43 129 2,65 4,11 

BlackRock  37 303 2,29 (4,38)

Schroder Investment  27 111 1,66 (10,97)

T. Rowe Price Group  26 898 1,65 19,03 

The Vanguard Group  24 377 1,50 11,02 

MFS Investment Management  24 310 1,49 (35,30)

Newton Investment Management / BNY Mellon  23 630 1,45 11,89 

State Street Global Advisors  23 043 1,41 12,81 

Deutsche Asset Management  21 701 1,33  Ny på topp 20 

AXA / AllianceBernstein  17 435 1,07  Ny på topp 20 

BNP Paribas Investment / Alfred Berg  15 823 0,97 1,35 

KLP Asset Management  15 745 0,97 3,09 

Storebrand Kapitalforvaltning  15 615 0,96  Ny på topp 20 

Danske Capital  15 371 0,94 6,86 

DNB Asset Management  15 347 0,94 (4,36)

SAFE Investment Company  13 506 0,83 (34,24)

Columbia Threadneedle Investments  12 813 0,79 Ny på topp 20

Øvrige aksjonærer  454 840 27,92 (5,30)

Totalt  1 628 799 100,00 

20 største aksjonærer per 31. desember 2016¹⁾

1) Det reelle eierskapet bak nominee-kontoer er beregnet basert på analyser gjort av en tredjepart.

Kilde: DNB, VPS, Nasdaq

 Antall aksjonærer  Eierandel i prosent

Kilde: DNB, VPS
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INVESTOR RELATIONS 

DNB Investor Relations skal gi informasjon til og kommuni-
s ere med aktørene i kapitalmarkedet, herunder aksjonærer, 
potensielle investorer, analytikere, porteføljeforvaltere, 
investeringsbanker og andre som har interesser i selskapets 
aksjer. Formålet med Investor Relations er først og fremst 
å gi markedet et korrekt bilde av selskapets aktiviteter 
og fremtidsutsikter. All børs sensitiv informasjon må gis 
sam tidig til alle markedsaktører. DNB følger således Oslo 
Børs' IR-anbefaling fra juni 2014. I 2016 arrangerte DNB Inves-
tor Relations over 300 møter med investorer og analytikere.

I forbindelse med konsernets kvartalsvise resultatfrem-
leggelser arrangerer Investor Relations presentasjoner for 
å bidra til økt forståelse for forretningsdriften. I tillegg 
avholder avdelingen møter, med og uten konsernets 
ledelse, for eksisterende og potensielle investorer i Norge 
og i utlandet. Investor Relations pleier kontakt med inves-
torer i både egenkapital- og gjeldsmarkedet. Presentasjo-
ner som benyttes i møter med enkeltinvestorer, avviker 
ikke fra det som tidligere er o�entliggjort av konsernet. 
Enkeltinvestorer får heller ikke muntlig informasjon som 
ikke blir hele markedet til del. Informasjon om hendelser 
av kurssensitiv art som vil ha ekstraordinær innvirkning 
på resultatet, skal o�entliggjøres når den foreligger, slik 
at hele markedet får informasjonen samtidig.

Investor Relations bistår konsernet med å sikre en e�ek-
tiv prisdannelse for selskapets aksjer på børs, håndtere 
forventninger til aksjen i markedet og skape god likviditet.

Les mer om likebehandling av aksjonærer under punkt 4 
i Eierstyring og selskapsledelse på side 90.

FUNDING OG RATING

I DNB-konsernet er det to selskaper som utsteder gjelds-
papirer. DNB Bank ASA utsteder senior lån og ansvarlige 
lån, mens datterselskapet DNB Boligkreditt AS ut steder 
obligasjoner med fortrinnsrett, OMF. Det norske regel-
verket krever at OMF utstedes av en separat juridisk enhet.

Ettersom det norske kapitalmarkedet er av begrenset 
størrelse, må DNB dekke deler av sitt totale lånebehov i 
de internasjonale kapitalmarkedene. En betydelig andel 
av den internasjonale finansieringen gjennomføres i euro-
markedet, men DNB har også etablerte låne programmer 
i USA og Japan.

DNB jobber kontinuerlig med å forbedre bankens kreditt-
vurdering. Dette er viktig, siden høyere kredittvurdering 
vil føre til lavere finansieringskostnader over tid. 

DNB Bank ASA blir kredittvurdert av ratingselskapene 
Moody's, Standard & Poor's og DBRS. Ratingen for DNB 
Bank ASA var per 31. desember 2016 Aa2 fra Moody's, A+ 
fra Standard & Poor's og AA (low) fra DBRS. Ratingene fra 
Moody's og S&P hadde «negative outlook», mens ratingen 
fra DBRS hadde «stable outlook». I 2016 ble ratingen fra 
Moody's oppgradert fra Aa3 til Aa2 og samtidig satt 
på «negative outlook». Ratingene fra S&P og DBRS var 
uendrede gjennom året.

OMF utstedt av DNB Boligkreditt rates AAA av Standard 
& Poor's og Aaa av Moody's, begge med «stable outlook».

Gjennomsnittlig analytikeranbefaling i 2016
Anbefaling

Gjennomsnittlig kursmål og aksjekursutvikling i 2016
Kroner

 Vektet gjennomsnitt

Kilde: DNB, Oslo Børs, Bloomberg

 DNBs aksjekurs
 Analytikernes kursmål

Kilde: DNB, Oslo Børs, Bloomberg
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 Standard & Poor's  Moody's  DBRS

Kilde: DNB, Standard & Poor's, Moody's, DBRS

AAA/Aaa

AA+/Aa1

AA/Aa2

AA-/Aa3

A+/A1

A/A2

A-/A3

BBB/Baa

B/Ba

B/B

Kredittrating for DNB Bank ASA
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Aksjeselskap og tilsvarende selskap som 
aksjonær. Fritaksmetoden i skattelovens 
paragraf 2-38 innebærer at aksjonærer som 
er organisert som aksjeselskap mv., i stor 
grad er fritatt for skatt på aksjeutbytte og 
for gevinst ved realisasjon av aksjer, andeler 
og finansielle instrumenter som har aksjer 
og andeler omfattet av fritaks metoden 
som underliggende objekt. Tap ved reali-
sasjon av aksjer og andeler omfattet av 
fritaksmetoden er ikke fradragsberet-
tiget. For aksjeutbytte som faller inn under 
fritaksmetoden, og utdel ing fra deltager-
lignet selskap skal det som hovedregel fore-
tas 3 prosent inntektsføring.

Fysisk person som aksjonær. For aksjo-
nærer som er fysiske personer bosatt i 
Norge, gjelder aksjonærmodellen. Da 
skattesatsen for selskaper ble redusert 
i 2016, ble det økt skatt på eierinntekter 
(aksjegevinst og -utbytte) ved at eierinn-
tekten ble oppjustert med en faktor på 1,15. 
Personlige aksjonærer beskattes derfor 
med 28,75 prosent (25 prosent x 1,15) ut over 
et skjermet beløp (skjermings fradraget). 
Tilsvarende gis det fradragsrett for tap 
ved salg av aksjer.

Reglene om skjerming skal sikre at en 
inntekt tilsvarende normalavkastningen 
på en aksjonærs investering i selskapet 
ikke skattlegges som utbytte. For hvert 
år skal det beregnes et skjermingsfradrag 
som danner grunnlag for hvor stort utbytte 

personlige aksjonærer kan motta uten 
beskatning. Det årlige skjermingsfradraget 
beregnes ved å multiplisere aksjens skjerm-
ingsgrunnlag med en skjermingsrente. 
Skjermingsgrunnlaget settes til aksjens 
inngangsverdi tillagt aksjens ubenyttede 
skjermingsfradrag fra tidligere år.

Utenlandsk aksjonær. Gevinst/tap ved 
realisasjon av aksjer er som hovedregel 
skattepliktig i det landet der aksjonæren 
er skattemessig hjemme hørende.

Utenlandske aksjonærer er i utgangs-
punktet skattepliktige til Norge for mot tatt 
utbytte dersom utbyttet er ut delt fra et 
aksjeselskap hjemme hørende i Norge 
(kildeskatt).

For aksjonærer som er fysiske perso-
ner bosatt i utlandet, skal det trekkes 
og utlignes kildeskatt på utbytte. Det 
er selskapet som utbetaler utbytte, som 
plikter å foreta forskuddstrekk til dekning 
av inntektsskatt av slikt utbytte. Norsk 
kildeskattesats på utbytte er 25 prosent. 
I skatteavtaler mellom Norge og andre 
land er imidlertid kildeskatte satsen ofte 
redusert, normalt til 15 prosent. Dersom 
aksjonæren er skatte messig bosatt i en 
annen EØS-stat, har vedkommende krav 
på fradrag for skjerm ing. Dersom trukket 
kildeskatt er høyere enn skatten som skal 
betales på utbyttet etter skjerming, kan 
aksjonæren fremme krav om å få tilbake-
betalt for mye betalt kildeskatt. Alle slike 

saker skal behandles av Sentralskatte-
kontoret for utenlandssaker.

Utbytte som betales til selskaper som 
kvalifiserer for fritak etter fritaks metoden, 
og som er hjemmehørende innenfor EØS-
området, vil i utgangspunktet være fritatt 
for norsk kildeskatt. Det er en forutsetning 
at selskapet er den reelle rettighetshaver 
til utbyttet. 

Endringer fra inntektsåret 2017. Som 
følge av redusert skattesats fra 25 til 24 
prosent er oppjusteringsfaktoren økt til 
1,24 for eierinntekter. Dette betyr at e¦ek-
tiv skattesats for utbytte og gevinst til 
personlige aksjonærer blir 29,76 prosent 
(24 prosent x 1,24) fra og med inntekts-
året 2017.

Aksjesparekonto. For å få flere småspar-
ere til å investere i børsnoterte selska-
per og investeringsfond er det vedtatt å 
innføre en aksjesparekonto for person-
lige skattytere. Aksjesparekontoen 
kommer antageligvis ikke i salg før til 
våren da Regjeringen først skal sende ut 
et høringsforslag om hvem som skal kunne 
tilby ordningen. Gevinster ved realisa-
sjon av aksjer og fondsandeler på kontoen 
skattlegges ikke i forbindelse med selve 
salget, men først når midlene tas ut av 
kontoen. Mottatt utbytte vil imidlertid 
tilfalle aksjonæren personlig og løpende 
være skattepliktig.

Beskatning av aksjonærer etter norsk rett for inntektsåret 2016

129

6
DNB-aksjen



Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dronning Eufemias gate 6, NO-0191 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf:   +47 24 00 24 00
Fax: +47 24 00 24 01
www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Til Styret i DNB ASA

Uavhengig attestasjonsuttalelse – Rapportering på samfunnsansvar for 2016

Vi har foretatt en uavhengig kontroll av DNB ASAs rapportering på samfunnsansvar for 2016. Dette 
innebærer en gjennomgang av rapportering på DNB ASAs 11 mest vesentlige samfunnsansvarsaspekter 
gjengitt i selskapets vesentlighetsmatrise for samfunnsansvar. De vesentlige samfunnsansvarsaspektene 
omtales i kapitlene «Ansvarlig virksomhet» i årsrapporten, samt i selskapets oversikt over rapportering på 
GRI indikatorer (GRI indeks, se dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/bærekraftsbibliotek.html), heretter omtalt 
som Rapportering på samfunnsansvar. Vi har vurdert om informasjonen som blir presentert i 
Rapportering på samfunnsansvar bygger på relevante kriterier i retningslinjene for bærekraftsrapportering 
fra Global Reporting Initiative Standards alternativ «core» (GRI Standards).

Ledelsens ansvar
DNBs ledelse er ansvarlig for utvelgelse av den informasjon og innsamling av data som presenteres samt 
utarbeidelse av Rapportering på samfunnsansvar i overenstemmelse med kriteriene i GRI Standards.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 
Vi har overholdt kravene til uavhengighet i Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) og andre etiske 
krav i Den norske Revisorforenings regler om etikk, som er basert på grunnleggende etiske prinsipper 
som integritet, objektivitet, profesjonell kompetanse og tilbørlig aktsomhet, konfidensialitet og profesjonell 
adferd.

Vi anvender Internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) «Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer 
som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og 
beslektede tjenester» og har et omfattende kvalitetskontrollsystem som omfatter retningslinjer og rutiner 
for overholdelse av etiske krav, profesjonelle standarder og gjeldende lover og forskrifter. 

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å avgi en uavhengig uttalelse til styret om Rapportering på samfunnsansvar basert på 
vårt arbeid. Vårt arbeid er utført i henhold til ISAE 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller 
forenklet revisorkontroll av historisk økonomisk informasjon». Standarden krever at vi planlegger og 
utfører handlinger for å oppnå moderat sikkerhet for at informasjonen i Rapportering på samfunnsansvar
er utarbeidet i tråd med relevante kriterier for bærekraftsrapportering etter GRI Standards og ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon.

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Vårt arbeid har bestått av følgende aktiviteter:
• Gjennomgang av DNB ASAs prosess for utarbeidelse av Rapportering på samfunnsansvar for

å opparbeide oss en forståelse av hvordan samfunnsansvaret ivaretas i praksis i virksomheten.
• Intervjuet rapporteringsansvarlige for å opparbeide en forståelse av prosessen for utarbeidelse 

av Rapportering på samfunnsansvar.
• På stikkprøvemessig grunnlag verifisert informasjon i Rapportering på samfunnsansvar mot 

grunnlagsdata og annen informasjon utarbeidet av DNB ASA.
• Evaluert helheten i informasjonen i Rapportering på samfunnsansvar og om den bygger på 

kriteriene i GRI Standards, herunder kontrollert konsistens i informasjonen.

Etter vår oppfatning er innhentede bevis tilstrekkelige og hensiktsmessige som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon
Basert på vår gjennomgang og utførte handlinger er vi ikke blitt oppmerksomme på forhold som gir grunn 
til å tro at Rapportering på samfunnsansvar ikke i all vesentlighet er utformet i samsvar med kriteriene i 
GRI Standards eller inneholder vesentlig feilinformasjon. Indikatorer omfattet av vår attestasjonsuttalelse
fremgår av GRI indeksen.

Oslo, 8.mars 2017
ERNST & YOUNG AS

Anders Gøbel
statsautorisert revisor

Uavhengig attestasjonsuttalelse – DNB ASA

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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VIRKSOMHETEN I 2016

DNBs resultat var 19 251 millioner kroner i 2016, en reduk
sjon på 5 521 millioner fra 2015. 

Til tross for høyere tapsavsetninger, særlig innenfor 
oljerelatert virksomhet og shipping, leverte DNB et solid 
resultat.

Målet for ren kjernekapitaldekning ble nådd ett år før 
planen og var 16,0 prosent ved utgangen av 2016. Dette 
forutsetter en utbyttegrad på 49,8 prosent. Den rene 
kjernekapitalen økte med 5,3 milliarder kroner i løpet 
av året. Resultatet oppnådd i perioden og en strategisk 
reduksjon i lån til store internasjonale selskaper med lav 
lønnsomhet bidro til økningen i den rene kjernekapital
dekningen. Utbyttegraden er i tråd med konsernets 
ambisjon om å øke utbyttet.

Egenkapitalavkastningen ble 10,1 prosent, som var en 
nedgang fra 14,5 prosent i 2015. Konsernet oppnådde en 
tosifret egenkapitalavkastning, til tross for opp bygging 
av kapital, høyere nedskrivninger og nedleggelse av 
bankkontorer. 

Høyere finansieringskostnader og en nedgang i amor
tiseringseffekter og gebyrer hadde en negativ effekt på 
netto renteinntekter i 2016. Endringer i kundeadferd fører 
til lengre amortiseringsperioder siden kundene ikke er like 
tilbøyelige til å refinansiere lånene sine. Det var en liten 
reduksjon i volumvektede marginer. Renteendringene 
for personkunder som ble gjennomført i fjerde kvartal 
2016, fikk full effekt fra starten av januar 2017. Det var en 
nedgang i utlånsvolumene i 2016 som følge av en stra
tegisk reduksjon i engasjementer med lav lønnsomhet i 
segmentene for store bedrifter og internasjonale kunder.

Andre driftsinntekter var 595 millioner kroner lavere 
enn i 2015, noe som i stor grad skyldtes basisswapper. 

Driftskostnadene økte med 1 423 millioner kroner fra 
2015, hovedsakelig på grunn av overgangen fra ytelses 
til innskuddspensjon i fjerde kvartal 2015. Korrigert for 
engangseffekter var det en nedgang i underliggende 
driftskostnader på 374 millioner kroner eller 1,8 prosent. 

DNB fortsatte å investere i ITinfrastruktur i 2016 for å 
forberede seg på fremtidig konkurranse. 

Nedskrivninger på utlån og garantier økte med 5 154 milli
oner kroner sammenlignet med 2015 grunnet høyere indivi
duelle nedskrivninger i shipping og offshoresegmentene. 
Det var også økte gruppenedskrivninger, blant annet på 
grunn av svakere konjunkturer innen enkelte næringer. 
Justert for salget av misligholds porteføljer i 2015 økte 
nedskrivningene med om lag 4 750 millioner kroner. 

Økende digitalisering av finansnæringen og raske 
endringer i kundeadferd preget 2016. I takt med kundenes 
økte selvbetjeningsgrad ble 59 bankkontorer nedlagt i 
løpet av første halvår 2016. Samtidig fortsatte konsernet 
sin satsing på utvikling av nye digitale tjenester. 

Ved utgangen av 2016 var betalingsappen Vipps lastet 
ned av om lag 2,1 millioner nordmenn. Videreutvikling av 
applikasjonen fortsatte, og både Vipps Faktura og Vipps 
Bedrift ble lansert i 2016. Videre signerte DNB, Nets og 
Verifone en avtale som gjør det mulig for kunder å handle 
med Vipps i butikker, og DNB inngikk avtaler med store 
kommersielle selskaper.

I oktober offentliggjorde Nordea og DNB en avtale om å 
slå sammen virksomhetene i Estland, Latvia og Litauen for 
å skape en ledende bank i Baltikum med sterke nordiske 
røtter. Transaksjonen er avhengig av myndighetenes 
godkjennelse og er ventet å bli sluttført i andre kvartal 2017.

I kjølvannet av Panama Paperssaken som ble kjent i 
april, ble advokatselskapet Hjort engasjert for å foreta en 
ekstern vurdering av DNBs befatning med denne saken. 
Rapporten forelå i midten av september og konkluderte 
med at DNB ikke hadde begått noen lovbrudd. På den 
annen side var det begått to brudd på DNBs interne 
retningslinjer, og tiltak er besluttet. 

NXTkonferansen ble i november avholdt ved DNBs 
hovedkontor i Oslo. Konferansen var knyttet til Oslo 
Innovation Week, og målet var å skape en digital og fysisk 
møteplass for nettverksbygging, kunnskapsdeling og 
inspirasjon mellom entreprenører og investorer. Etter 
konferansen lanserte DNB og StartupLab programmet 
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DNB NXT Accelerator, som skal hjelpe lovende oppstarts
selskaper innen teknologi med å vokse raskt og bidra til å 
etablere partnerskap og skape kommersielle muligheter 
for både selskapene og DNB. 

I fjerde kvartal ble det kjent at DNB er en av mange 
banker som er med på å finansiere utbyggingen av en ny og 
omstridt oljerørledning i NordDakota, USA. DNB vil sikre 
at banken kan stå inne for sin del av prosjekt finansieringen 
og vil eventuelt revurdere sitt låne engasjement i 
rør ledningen. I løpet av fjerde kvartal solgte bankens fond 
sine eierandeler i selskapene som bygger rørledningen.

På bakgrunn av konkurransesituasjonen og stigende 
markedsrenter besluttet DNB å øke rentene på boliglån 
to ganger i 2016.

DNB gjorde det bra i en rekke undersøkelser foretatt 
av Prospera, Universum og Karrierebarometeret i løpet 
av året. I tillegg hadde DNB de mest fornøyde pensjons
kundene blant norske bedrifter og var den beste norske 
banken i forbrukerundersøkelsen Sustainable Brand Index.

I oktober ble DNB tildelt Yrkesorganisasjonenes Sentral
forbunds likestillingspris for sitt arbeid med ut jevning av 
lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og i november 
fikk DNB som første norske finansinstitusjon karakteren 
A for sitt klimaarbeid av Carbon Disclosure Project, CDP. 

Engasjementsindeksen fra medarbeiderundersøkelsen 
var med 84 poeng fremdeles høy. Dette tegner et bilde av 
en robust organisasjon som har klart seg godt gjennom 
betydelige endringer, men som naturlig nok påvirkes av 
konsernets omstillingsprosesser. Sykefraværet i den 
norske delen av virksomheten var 4,5 prosent i 2016, en 
økning fra 4,4 prosent i 2015. Arbeidet med oppfølging 
av enheter med høyt sykefravær ble videreført.

Nytt solvensregelverk for europeiske forsikrings
selskaper, Solvens II, trådte i kraft 1. januar 2016. 

I en stresstest i regi av Den europeiske bankmyndig heten, 
ESA, ble DNB beskrevet som den mest motstandsdyktige 
mot økonomiske kriser blant bankene som deltok i testen.

På slutten av året fastsatte Finansdepartementet en 
ny boliglånsforskrift. Samtidig ble det klart at Stortinget 
støttet regjeringens forslag til finansskatt. Finans
departementet hevet også kravet om motsyklisk kapital
buffer fra 1,5 til 2 prosent med virkning fra utgangen av 2017. 

Styret foreslår et utbytte på 5,70 kroner per aksje for 
2016, som tilsvarer 49,8 prosent av resultatet.

Styret vil takke alle ansatte for en meget god innsats 
i 2016.

STRATEGI OG MÅL 

DNBs visjon og verdier handler om å sette kunden i 
sentrum. Målet om en sterk kundeorientering og å skape 
gode kundeopplevelser er reflektert i DNBs visjon: «Vi 

skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden».
Konsernet skal sikre langsiktig verdiskaping for alle 

sine interessenter: kunder, eiere, ansatte og samfunnet. 
DNBs organisering skal sikre en rask og effektiv 

tilpasning til endret kundeadferd og utvikling av 
produkter og tjenester som møter behovene i de ulike 
kunde segment ene. For å nå målene og lykkes med 
visjonen er DNB avhengig av motiverte medarbeidere 
med rett kompe tanse. DNBs kultur skal preges av 
endrings kapasitet, engasjement, godt lederskap og 
effektiv kommunika sjon. Godt samarbeid mellom ulike 
deler av virksom heten skal sikre at kundene får tilgang 
til hele konsernets produktspekter.

DNB har som mål å oppnå en egenkapitalavkastning, 
vekst og markedsverdiutvikling som er konkurranse
dyktig i forhold til nordiske konkurrenter. På kapital
markedsdagen i november 2016 ble DNBs langsiktige 
ambisjon om å oppnå en egenkapitalavkastning på over 
12 prosent opprettholdt. Økte kapitalkrav og vedvarende 
lavt rentenivå, kombinert med at det ventes relativt høye 
nedskrivninger knyttet til engasjementer innen oljere
latert virksomhet de nærmeste årene, gjør at ambisjo
nen om 12 prosent egenkapitalavkastning ventes å nås 
først mot slutten av 2019. Utviklingen i 2016 var preget 
av konjunkturnedgang og høye nedskrivninger på utlån, 
som medførte at egenkapitalavkastningen på 10,1 prosent 
ble svakere enn det langsiktige målet.

En konkurransedyktig egenkapitalavkastning er 
nød vendig for at DNB skal fremstå som attraktiv 
i markedet. I tillegg er tilstrekkelig kapitalisering en 
forutsetning for konsernets virksomhet. I tråd med 
myndig hetenes krav hevet DNB målet for ren kjerne
kapital dekning til 15,7 prosent fra utgangen av 2016. Målet 
består av et krav på om lag 14,7 prosent og en anbefalt 
buffer på i størrelses orden 1 prosentpoeng. Fra utgangen 
av 2017 skal den rene kjerne kapital dekningen være på om 
lag 16,0 prosent, inklusive den varslede økningen i den 
mot sykliske kapital bufferen. Med en ren kjerne kapital
dekning på 16,0 prosent ved utgangen av desember 2016 
nådde DNB målet ett år før planen og er godt posisjonert 
for mulige nye krav. 

Kostnadseffektiv drift er en vesentlig forutsetning for 
å nå konsernets ambisjon for egenkapitalavkastning, 
og målet er å ha en kostnadsgrad på under 40 prosent. 
Kostnadsgraden utgjorde 40,9 prosent i 2016.

Konsernets langsiktige utbyttepolitikk er en utdel
ingsgrad på mer enn 50 prosent av overskuddet frem
over. Kontantutbytte kan kombineres med tilbakekjøp 
av aksjer. Utdelingsgraden for 2016 er foreslått til 49,8 
prosent, og en kapitaldekning på linje med det lang
siktige målet forsterker sannsynligheten for at konsernet 
vil ha en utbyttekapasitet på over 50 prosent fremover.
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REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 

I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekref
ter styret at betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra 
forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 

DNB avlegger i samsvar med regnskapslovens para
graf 39 årsregnskap for konsernet i overensstemmelse 
med IFRS, International Financial Reporting Standards, 
godkjent av EU. DNB ASAs selskapsregnskap avlegges 
etter forenklet IFRS.

Netto renteinntekter

Beløp i millioner kroner 2016 Endring 2015

Netto renteinntekter 34 110 (1 248) 35 358

Valutakurseffekter 480

Andre netto renteinntekter (42)

Marginendring kundeutlån 
og innskudd (100)

Egenkapital og ikke rentebærende 
poster (149)

Langsiktige finansieringskostnader (329)

Volumendring kundeutlån 
og innskudd (464)

Amortiseringseffekter og gebyrer (644)

Netto renteinntekter ble redusert med 1 248 millioner 
kroner fra 2015. Reduksjonen skyldtes primært en nedgang 
i amortiseringseffekter og gebyrer på 644 millioner 
kroner sammenlignet med 2015, og en økning i lang
siktige finansierings kostnader. Endringer i kunde adferd 
fører til lengre amortisering sperioder siden kundene ikke 
er like tilbøyelige til å refinansiere lånene sine. Volum
nedgangen fra 2015 ble oppveiet av valutakurseffekter. 
Utlånsmarginene ble i gjennomsnitt redusert med 0,14 
prosentpoeng fra 2015, mens innskuddsmarginene 
økte med 0,20 prosentpoeng. De friske utlånene økte i 
gjennomsnitt med 0,2 milliarder kroner og innskuddene 
med 9,2 milliarder fra 2015.

Netto andre driftsinntekter

Beløp i millioner kroner 2016 Endring 2015

Netto renteinntekter 18 053 (595) 18 648

Salg av aksjeandel i Visa 1 128

Netto gevinster andre finansielle 
instrumenter 1 057

Anvendelse av risikoutjevningsfond 
i 2015 980

Netto gevinst ved salg av utlån 258

Øvrige driftsinntekter 236

Realisert gevinst og leieinntekter 
fra investeringseiendom i 
København Ejendomme i 2015 (444)

Netto provisjoner og gebyrer (583)

Basisswapper (3 227)

Netto andre driftsinntekter gikk ned med 595 millioner 
kroner fra 2015. Det var en solid økning i netto gevinster 
på finansielle instrumenter grunnet tiltagende aktivitet i 
aksje, valuta og rentemarkedene. En gevinst fra salget 
av Visa Norges eierinteresse i Visa Europe ga en økning i 
inntektene på 1 128 millioner kroner i 2016. Basisswapper 
hadde en negativ effekt på 3 227 millioner kroner. I 2015 ble 
andre driftsinntekter negativt påvirket av en overførsel 
fra risikoutjevningsfondet til kundenes premiereserve i 
DNB Livsforsikring. 

Driftskostnader

Beløp i millioner kroner 2016 Endring 2015

Driftskostnader eksklusive 
engangseffekter (20 693) 374 (21 068)

Driftsrelaterte kostnader

Andre utgifter 268

Lønn og andre personalkostnader 
(ekskl. pensjons og 
restruktureringskostnader) 196

IT kostnader 117

Pensjonskostnader (65)

Avsetning for finansskatt (142)

Engangseffekter (639) (1 797) 1 157

Restrukturering IT 234 (234)

Andre restruktureringskostnader (857) (377) (480)

Andre engangseffekter 218 (1 654) 1 871

Driftskostnader (21 333) (1 423) (19 910)

Herav:

Valutakurseffekter for enheter 
utenfor Norge (104)

Driftskostnader valutajustert (20 590) 478 (21 068)

→
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Samlede driftskostnader økte med 7,1 prosent fra 2015. 
Korrigert for engangseffekter ble drifts kostnadene 
redusert med 1,8 prosent. Store engangs effekter påvirket 
kostnadene negativt og ga en kostnads økning på 1 797 
millioner kroner. Hovedårsaken var lavere personal
kostnader i 2015 knyttet til overgangen fra ytelses til 
innskuddspensjon. Valutakurseffekter bidro til en økning 
på 104 millioner kroner. Avsetning til finans skatt utgjorde 
142 millioner kroner.

NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER
Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 7 424 
millioner kroner i 2016, en økning på 5 154 millioner fra 2015.

Nedskrivningene i 2016 var hovedsakelig relatert til ship
ping, offshore og energi i segmentet for store bedrifter og 
internasjonale kunder. De individuelle nedskrivning ene 
var primært knyttet til et lite antall større kunder. Salg av 
porteføljer med misligholdte lån førte til tilbake føring og 
revurdering av tidligere nedskrivninger på totalt 668 millio
ner kroner i 2016, sammenlignet med 1 067 millioner i 2015. 

Økningen i gruppenedskrivninger skyldtes hoved sakelig 
negativ migrasjon i risikoklassifiseringen av utlån og en 
mindre gunstig økonomisk situasjon i de ovennevnte 
bransjene. Det er fremdeles høy kvalitet i de øvrige låne
porteføljene, og den vanskelige situasjonen i oljerelaterte 
bransjer hadde ingen vesentlig effekt på disse porteføljene.

Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer 
utgjorde 25,7 milliarder kroner ved utgangen av 2016, en 
økning fra 14,0 milliarder ved utgangen av 2015. Netto 
misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjorde 1,49 
prosent av utlånsporteføljen, en økning på 0,73 prosent
poeng fra utgangen av 2015. Økningen i misligholdte 
og tapsutsatte engasjementer var knyttet til shipping, 
offshore og energi i segmentet for store bedrifter og 
internasjonale kunder.

SKATT
DNBkonsernets skattekostnad var 4 140 millioner kroner, 
eller 18 prosent av resultat før skatt i 2016. Skatte prosenten 
ble redusert med 4 prosentpoeng fra 2015, og var lavere 
enn forventningen på 22 prosent, hoved sakelig på grunn 
av salg av aksjer under fritaks metoden, lavere skatte
kostnader i enheter utenfor Norge og norske skatte regler 
for fordeling av rentekostnader mellom Norge og USA. 

FINANSIERING, LIKVIDITET OG BALANSE

Gjennom året var markedene for kortsiktige innlån preget 
av usikkerhet knyttet til virkningene av kommende regu
leringer for amerikanske pengemarkedsfond. Begrenset 
tilgang på lange løpetider kombinert med høyere etter
spørsel førte til økte marginer. DNB hadde god tilgang 

til kortsiktig finansiering gjennom hele året. 
Markedene for langsiktig finansiering var preget av 

usikker het knyttet til regulatoriske og politiske forhold i 
2016. Bekymring for den kinesiske økonomien og svakere 
vekst utsikter for europeiske banker første til økte margi
ner og redusert aktivitet i starten av året. Marginene ble 
vesentlig redusert etter møtet i Den europeiske sentral
banken, ECB, i august, der det blant annet ble vedtatt en 
ytterligere utvidelse av oppkjøps programmet. Aktivitets
nivået ble redusert mot sommeren da folke avstemningen 
om EU nærmet seg i Stor britannia. Etter at resultatet var 
klart, normaliserte markedene seg, og marginene ble 
redusert. Aktivitets nivået gikk ned igjen før president
valget i USA, men økte markert etterpå. Bekymring for 
en mulig reduksjon i ECBs oppkjøpsprogram resulterte 
i økte marginer mot slutten av året. 

DNB hadde god tilgang til langsiktig finansiering i 
2016, og marginene på obligasjoner med fortrinnsrett og 
ordinær seniorgjeld ble vesentlig redusert i løpet av året.

Konsernets samlede langsiktige verdipapirgjeld hadde 
en nominell verdi på 580 milliarder kroner ved utgangen 
av 2016, sammenlignet med 606 milliarder ett år tidligere. 
Gjennomsnittlig restløpetid på verdipapirgjelden var 3,9 
år ved utgangen av 2016, sammenlignet med 3,8 år ved 
utgangen av 2015. 

Det kortsiktige likviditetsrisikomålet, Liquidity 
Coverage Ratio, LCR, holdt seg stabilt på over 100 prosent 
gjennom året. Ved utgangen av desember 2016 var LCR 
på totalt 138 prosent. 

DNBkonsernet forvaltet totalt 2 931 milliarder kroner 
ved utgangen av 2016, en økning fra 2 901 milliarder ved 
utgangen av 2015. Eiendelene i konsernets balanse 
utgjorde 2 653 milliarder kroner ved utgangen av 2016 
og 2 599 milliarder ett år tidligere. Av dette utgjorde DNB 
Livsforsikrings totale balanse henholdsvis 299 og 288 
milliarder kroner på de samme tidspunktene. 

DNB Bankkonsernets utlån til kunder gikk ned med 40 
milliarder kroner eller 2,6 prosent fra utgangen av 2015. 
Innskudd til kunder ble redusert med 12 milliarder kroner 
eller 1,2 prosent i samme periode. For bankkonsernet 
økte innskuddsdekningen, målt som kunde innskudd i 
prosent av netto utlån til kunder, fra 62,5 prosent ved 
utgangen av 2015 til 63,4 prosent ett år senere. Konsernets 
ambisjon er å ha en innskuddsdekning for bank konsernet 
på minimum 60 prosent.

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 

Styringen av DNB bygger blant annet på regnskaps
loven og den norske anbefalingen for eierstyring og 
selskapsledelse. Les mer om redegjørelse for eierstyring 
og selskapsledelse på side 88 i kapitlet Styring.
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RISIKOFORHOLD OG KAPITALISERING 

ORGANISERING OG OPPFØLGING
Styret foretar en løpende vurdering av konsernets kapital
situasjon.

DNBs konsernpolicy for risikostyring er retnings
givende for konsernets samlede arbeid med risiko styring 
og beskriver ambisjonene, holdningene og arbeidet med 
risiko. Les mer om redegjørelse for risikoforhold og kapi
talisering fra side 94 i Eierstyring og selskaps ledelse, og 
i konsernets Pilar 3rapport på dnb.no/ir.

RISIKOUTVIKLINGEN I 2016
DNBkonsernet kvantifiserer risiko gjennom beregning 
av økonomisk kapital. Økonomisk kapital gikk ned med 
2,7 milliarder kroner fra utgangen av 2015, til 73,0 milli
arder ved utgangen av 2016.

Økonomisk kapital for DNB-konsernet

Beløp i milliarder kroner 31. des. 2016 31. des. 2015

Kredittrisiko 54,4 55,5

Markedsrisiko 7,0 7,1

Markedsrisiko i livsforsikring 5,3 8,3

Forsikringsrisiko 1,7 2,0

Operasjonell risiko 11,5 11,2

Forretningsrisiko 7,3 7,1

Brutto økonomisk kapital 87,2 91,2

Diversifiseringseffekt¹⁾ (14,2) (15,5)

Netto økonomisk kapital 73,0 75,7

Diversifiseringseffekt i prosent av 
brutto økonomisk kapital¹⁾ 16,3 17,0

1)  Diversifiseringseffekten gjelder den risikoreduserende effekten 
konsernet oppnår ved å ha virksomhet innen flere områder som 
ikke kan påregnes å medføre uventede tap samtidig.

Økonomisk kapital for kreditt gikk ned med 1,1 milliarder 
kroner gjennom 2016. Nedgangen skyldtes at kreditt
volumet i storkundeporteføljen ble redusert med om 
lag 90 milliarder kroner, målt i forventet engasjement 
ved mislighold, EAD, gjennom året. Kvaliteten i de fleste 
kredittporteføljene var stabil og god, men enkelte 
bransjer opplevde store utfordringer i 2016. Effekten av 
reduserte olje og gassinvesteringer var særlig stor for 
oljeservice og offshoreselskapene. Året var preget av 
mange og omfattende restruktureringer i disse bransjene. 
DNB setter inn betydelige ressurser og fagkompetanse 
i prosessene, noe som også ventes å fortsette inn i 2017.

Situasjonen for tradisjonell shipping har vært krevende, 
men langt mindre dramatisk enn for oljerelaterte 
næringer. Ratene i tørrbulkmarkedet bedret seg i 2016, 
men fra et historisk lavt nivå. Ratene for tank var gode i 
første halvår, men falt i andre halvår. Ratene for container 

var lave gjennom hele året. Det vil kunne bli behov for 
restruktureringer også i disse sektorene.

Økonomisk kapital for markedsrisiko i DNB Livsforsikring 
ble redusert med 3,0 milliarder kroner gjennom året, noe 
som skyldtes redusert aksjeeksponering, økte buffere 
og høyere renter. Selskapets solvenskapital ble styrket 
med 6,2 milliarder kroner i 2016. DNB Livsforsikring hadde 
en solvensmargin på 152 prosent ved utgangen av 2016. 
Markedsrisikoeksponering utenfor livs forsikrings
virksomheten var praktisk talt uendret i 2016. 

Den operasjonelle risikoen var tilfredsstillende i 2016, 
og tapene var på et lavt nivå. Arbeidet med å styrke 
informasjonssikkerheten i konsernet er blitt intensivert 
for å møte et stadig økende trusselbilde knyttet til 
beskyttelse av konfidensiell informasjon og cyberangrep. 
Generelt bedret driftsstabiliteten i ITsystemene seg 
gjennom 2016. Forbedringen kan i stor grad tilskrives 
oppgraderingen av ITinfrastrukturen som ble foretatt 
i forbindelse med flytting av datasentre til én lokasjon 
i 2015. I august ble det gjennomført en vellykket full
skalatest av katastrofeløsninger for DNBs stormaskin. 
DNB fikk gjennom denne testen bekreftet at konsernet 
har en robust og driftssikker løsning.

Basert på overgangsreglene ble risikovektet volum 
redusert med 78 milliarder kroner fra utgangen av 2015, 
til 1 051 milliarder. Ren kjernekapitaldekning utgjorde 
16,0 prosent, mens samlet kapitaldekning utgjorde 
19,5 prosent.

SEGMENTER

Finansiell styring i DNB er tilpasset de ulike kunde
segmentene. Oppfølging av totale kundeforhold og 
lønnsomhet i kundesegmentene er viktige dimensjoner 
ved strategiske prioriteringer og fordeling av konsernets 
ressurser. Rapporterte tall gjenspeiler konsernets 
samlede salg av produkter og tjenester til de aktuelle 
segmentene.

PERSONKUNDER
Segmentet omfatter konsernets mer enn 2 millioner 
personkunder i Norge. Personkundesegmentet viste 
en solid inntjening i 2016 med en avkastning på allokert 
kapital på 18,4 prosent. Resultatutviklingen var preget 
av en viss reduksjon i inntektene, blant annet som følge 
av press på marginene. Svekkede inntekter ble delvis 
motvirket av reduserte kostnader. Både 2015 og 2016 var 
påvirket av tilbakeføring av nedskrivninger på utlån, som 
følge av salg av misligholdte låneporteføljer.
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Endring

Resultat i millioner kroner 2016 2015 Mill. kr %

Sum inntekter 18 189 18 593 (404) (2,2)

Driftskostnader (8 698) (8 877) 179 2,0

Driftsresultat før ned
skrivninger og skatt 9 491 9 716 (225) (2,3)

Netto gevinster varige 
driftsmidler (0) 0 (0)

Nedskrivninger utlån og 
garantier 392 939 (547)

Driftsresultat før skatt 9 883 10 655 (772) (7,2)

Resultat etter skatt 7 411 7 780 (369) (4,7)

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 701,7 690,5 11,2 1,6

Innskudd fra kunder 400,5 381,6 18,8 4,9

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert 
kapital¹⁾ 18,4 23,0

1)  Beregnet på grunnlag av allokert kapital, som tilsvarer eksternt 
kapitalkrav til virksomheten.  

Netto utlån til kunder viste en tilfredsstillende utvikling 
med en justert vekst på 4,0 prosent i gjennomsnitt fra 
2015 til 2016. Veksten er justert for salg av fastrentelån fra 
DNB Boligkreditt til DNB Livsforsikring på henholdsvis 
20 milliarder kroner i 2015 og 5 milliarder i 2016. Kundene 
betjenes fortsatt av banken, men disse lånene inngår i 
DNB Livsforsikrings portefølje som en investering som 
sikrer god avkastning i selskapet.

Til tross for volumvekst ble netto renteinntekter svek
ket med 3,1 prosent fra 2015 til 2016. Redusert rentenivå og 
sterk konkurranse medførte press på utlånsmarginene, 
mens innskuddsmarginene økte. Volumvektede rente
marginer ble redusert med 0,10 prosentpoeng fra året før. 

Sum andre driftsinntekter var stabile fra 2015. Økt digi
talisering, rabattordninger knyttet til kortbruk og redu
serte formidlingsgebyrer fra september 2016 bidro til lavere 
inntekter fra betalingsformidling. Nedgangen i betalings
formidlingsinntekter ble motvirket av økte inntekter fra 
blant annet forsikring, spareprodukter, aksjer og valutapro
dukter, mens inntekter fra eiendoms megling ble opprett
holdt til tross for en viss reduksjon i antall solgte boliger.

Kostnadene ble redusert med 2,0 prosent fra 2015 til 
tross for at restrukturering av kontornettet ga økte avset
ninger for virkemiddelpakker og fristilte lokaler. Gjennom
ført omstilling har redusert den underliggende kostnads
basen i personkundesegmentet og gjør at konsernet 
er bedre rustet til å møte fremtidens bankvirkelighet.

Netto nedskrivninger på utlån var påvirket av salg 
av porteføljer med misligholdte lån, som ga netto 
tilbake føringer i både 2015 og 2016. Tilbake føringene 

utgjorde henholdsvis 990 millioner kroner i 2015 og 654 
millioner i 2016. Korrigert for tilbake føringene økte netto 
ned skrivninger fra 0,01 prosent av gjennom snittlige 
utlån i 2015 til 0,04 prosent i 2016. Risikoen i bolig låns
porteføljen er lav, og også for forbruksfinansiering var 
nedskrivningene stabile gjennom året. 

Markedsandelen av kreditt til husholdninger var 
25,1 prosent ved utgangen av november 2016, som var en 
nedgang fra 25,4 prosent ved utgangen av 2015. Markeds
andelen av husholdningenes samlede sparing utgjorde 
31,8 prosent. DNB Eiendom hadde en stabil markeds andel 
på rundt 19 prosent gjennom året.

DNB har en ambisjon om fortsatt lønnsom vekst i person
kundesegmentet og er godt i gang med å tilpasse produk
ter, betjening og kostnadsnivå til fremtidens bankmarked. 
Som følge av økende selvbetjeningsgrad, ble antall bank
kontorer som betjener personkundene redusert fra 116 til 
57 i løpet av første halvår 2016. Sam tidig styrkes innovasjon 
av nye digitale tjenester som Vipps, som i løpet av 2016 
ble lastet ned av 50 prosent av Norges voksne befolkning. 
Nedskrivninger på utlån ventes å ligge på et stabilt lavt nivå.

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTSKUNDER
Segmentet omfatter salg av produkter og rådgivnings
tjenester til konsernets små og mellomstore bedrifts
kunder i Norge. God vekst i både netto renteinntekter og 
andre driftsinntekter bidro til en bedring i driftsresultat 
før skatt på 4,9 prosent fra 2015.

Endring

Resultat i millioner kroner 2016 2015 Mill. kr %

Sum inntekter 8 327 7 860 468 5,9

Driftskostnader (3 356) (3 078) (278) (9,0)

Driftsresultat før 
nedskrivninger og skatt 4 971 4 782 189 4,0

Netto gevinster varige 
driftsmidler 2 (2) 3

Nedskrivninger utlån og 
garantier (1 082) (1 068) (14) (1,3)

Resultat overtatt 
virksomhet 6 3 3

Driftsresultat før skatt 3 896 3 715 182 4,9

Resultat etter skatt 2 922 2 712 211 7,8

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 226,0 216,0 10,0 4,6

Innskudd fra kunder 177,3 171,4 5,9 3,4

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert 
kapital¹⁾ 11,9 12,7

1)  Beregnet på grunnlag av allokert kapital, som tilsvarer eksternt 
kapitalkrav til virksomheten.
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Netto utlån til kunder økte gjennomsnittlig med 4,6 
prosent fra 2015, og innskuddene økte med 3,4 prosent 
i samme periode. Høyere volumer og økte marginer på 
utlån og innskudd bidro til en vekst i netto renteinntek
ter på 3,7 prosent sammenlignet med 2015.

Netto andre driftsinntekter viste en tilfredsstillende 
utvikling fra 2015, med en økning på 13,9 prosent. Etter
spørselen etter både valuta og rentesikringsprodukter 
bidro til høye inntekter, og utviklingen var positiv også 
for betalingsformidling. 

Driftskostnadene økte med 9,0 prosent fra 2015. Høyere 
kostnader til ITutvikling og restrukturering bidro til 
økningen. I tillegg medførte høyt aktivitetsnivå og økt 
produktsalg høyere kostnader fra produktleverandører.

Netto nedskrivninger på utlån var på linje med året 
før. Målt i forhold til gjennomsnittlige utlån utgjorde 
nedskrivningene 0,48 prosent i 2016. Nedskrivningene i 
2016 knyttet seg i hovedsak til et lite antall kunder innen 
ulike segmenter. Det er så langt ikke observert noen 
generell svekkelse av porteføljekvaliteten og kvalite
ten vurderes som tilfredsstillende. Tett oppfølging av 
kunder og forebyggende arbeid er viktige virkemidler 
for å opprettholde nivået. Utviklingen følges nøye i olje
relaterte sektorer og i regionene som er mest berørt.

 DNB legger til grunn en veksttakt i utlån til små og 
mellomstore bedrifter på linje med ventet innenlandsk 
kredittvekst i bedriftskundesegmentet. Det ventes fort
satt god lønnsomhet i segmentet.

STORE BEDRIFTER OG INTERNASJONALE KUNDER
Segmentet omfatter konsernets største norske nærings
livskunder og internasjonale kunder, inkludert alle kunde
segmenter i Baltikum og Polen. Lavere volumer og høyere 
nedskrivninger på utlån medførte at driftsresultat før 
skatt ble svekket fra 2015.

Endring

Resultat i millioner kroner 2016 2015 Mill. kr %

Sum inntekter 20 444 21 280 (836) (3,9)

Driftskostnader (7 856) (8 053) 197 2,4

Driftsresultat før 
nedskrivninger og skatt 12 588 13 227 (639) (4,8)

Netto gevinster varige 
driftsmidler 24 53 (30)

Nedskrivninger utlån og 
garantier (6 734) (2 108) (4 626)

Resultat overtatt 
virksomhet 8 (67) 75

Driftsresultat før skatt 5 886 11 105 (5 220)

Resultat etter skatt 4 300 7 885 (3 585)

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 550,4 568,1 (17,7) (3,1)

Innskudd fra kunder 375,8 393,0 (17,2) (4,4)

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert 
kapital¹⁾ 5,0 11,1

1)  Beregnet på grunnlag av allokert kapital, som tilsvarer eksternt 
kapitalkrav til virksomheten.

Volumutviklingen var påvirket av tiltak for å rebalansere 
virksomheten, herunder en restrukturering av porteføl
jene og nedbygging av eksponeringen innen shipping og 
olje og offshorerelaterte segmenter. 

I gjennomsnitt viste utlån til kunder en nedgang på 3,1 
prosent fra året før, mens nedgangen fra utgangen av 
2015 til 2016 var 8,6 prosent. I tillegg til restrukturering 
innen utvalgte segmenter ble det gjennomført salg av 
enkelte lån og inngått garantikontrakter knyttet til enga
sjementer for å bidra til å styrke DNBs kapitaldekning. 
Blant annet ble en portefølje på 6,2 milliarder kroner i 
næringseiendomslån solgt til DNB Livsforsikring i slut
ten av 2016. Fremover skal porteføljestyring også bidra 
til økt lønnsomhet ved at kapital kan reallokeres til de 
segmentene hvor avkastningen er høyest. På gjennom
snittsbasis viste innskudd fra kunder en reduksjon på 4,4 
prosent fra 2015, mens innskuddsvolumet var tilnærmet 
uendret fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016.

Nedgang i volumer bidro til at netto renteinntekter ble 
redusert til tross for økte marginer. Volumvektede margi
ner økte med 0,05 prosentpoeng fra 2015 og utgjorde 
1,29 prosent i 2016. Redusert aktivitetsnivå og lavere 
kredittprovisjonsinntekter bidro også til nedgang i netto 
renteinntekter. 

Netto andre driftsinntekter viste en liten økning fra 
året før. Fortsatt høy volatilitet gjennom 2016 gjorde at 
etterspørselen etter valuta, rente og råvaresikrings
produkter var god og ga økte inntekter, mens inntekter 
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fra tilrettelegging av fremmedkapital og syndikering ble 
noe redusert fra året før. I tillegg bidro gevinster fra en 
avtale om overskuddsdeling positivt, mens kostnader 
knyttet til tiltak for å redusere risikovektet volum påvir
ket inntektene negativt i slutten av året.

Sum driftskostnader viste en nedgang på 2,4 prosent 
fra 2015. Antall årsverk ble redusert med 74 fra utgan
gen av 2015. Korrigert for ansatte på et tidsbegrenset 
utviklingsprosjekt var den reelle nedgangen om lag 150 
årsverk i løpet av 2016. Nedgangen skjedde i både norsk 
og internasjonal virksomhet.

Netto nedskrivninger på utlån økte fra 2015, blant annet 
som følge av eksponering mot oljerelaterte bransjer og 
offshore og shippingmarkedene. Målt i forhold til gjen
nomsnittlige utlån utgjorde netto nedskrivninger 1,22 
prosent i 2016, en økning på 0,85 prosentpoeng fra året 
før. Individuelle nedskrivninger økte med 0,50 prosent
poeng til 0,83 prosent i 2016, mens høyere gruppened
skrivninger stod for resten av økningen og reflekterte 
et svakere konjunkturbilde. Netto misligholdte og taps
utsatte engasjementer utgjorde 20,2 milliarder kroner 
ved utgangen av 2016, sammenlignet med 9,5 milliarder 
på tilsvarende tidspunkt året før.

Det er meget sterk konkurranse i markedene der DNB har 
virksomhet, og en av utfordringene konsernet står over
for er forskjeller i bankenes kapitalkrav. Kombinasjonen 
av strenge kapitalkrav i Norge og høyere nedskrivninger 
gjorde at 2016 var et krevende år for storkunde segmentet 
i DNB. Det viktigste målet til forretningsområdet Stor
kunder og internasjonal er å styrke lønnsomheten og bidra 
til å oppfylle DNBs langsiktige ambisjoner. En reduksjon 
i og rebalansering av store bedriftsengasjementer i 2017, 
med vekt på høyere omløpshastighet i porteføljen, vil 
sikre at DNB får lavere endelige volumer på egen balanse 
samtidig som tilknyttede inntekter vil øke. Det ventes 
en viss økning i rentemarginene, og nye transaksjoner 
forventes å bidra positivt i et mer langsiktig perspek
tiv. DNB vil fortsatt legge vekt på å utnytte konsernets 
sterke bransjeekspertise og tilby prioriterte kunder et 
bredt spekter av finansielle tjenester og moderne tekno
logiske løsninger. Gjennom tette relasjoner med ledende 
selskaper er DNB godt posisjonert for å dekke kundenes 
omfattende finansielle behov. Dermed kan konsernet øke 
andelen inntekter knyttet til ikke lånerelaterte produkter, 
som investeringsbanktjenester, trade finance, leasing, 
factoring og innskuddspensjon. 

EGENHANDEL
Segmentet omfatter egenhandel i valuta, rente, aksje og 
råvareprodukter, herunder avdekking av markeds risiko 
knyttet til kundetransaksjoner. Egenhandelsvirksom heten 
skal støtte opp om betjeningen av konsernets kunder.

Endring

Resultat i millioner kroner 2016 2015 Mill. kr %

Sum inntekter 3 004 1 592 1 412 88,7

Driftskostnader (548) (505) (43) (8,5)

Driftsresultat før skatt 2 455 1 087 1 369 125,9

Resultat for perioden 1 841 804 1 037 129,0

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert 
kapital¹⁾

25,4 11,2

1)  Beregnet på grunnlag av allokert kapital, som tilsvarer eksternt 
kapitalkrav til virksomheten.

Ulike sentralbanktiltak og uventende internasjonale 
politiske begivenheter bidro til volatilitet i markedene i 
2016. God risikostyring medførte høye inntekter fra egen
handel. Totale inntekter økte med nesten 90 prosent fra 
2015. Brattere rentekurver mot slutten av året bidro til 
økte inntekter fra renteinstrumenter i norske kroner, 
samtidig som inntektene fra internasjonale renteinstru
menter og pengemarkedsaktiviteter holdt seg på et høyt 
nivå. Lavere kredittspreader bidro til økte inntekter fra 
obligasjoner, mens det forhold at Norge har egen valuta 
ga gode inntekter fra valutahandel. 

TRADISJONELLE PENSJONSPRODUKTER
Segmentet omfatter porteføljen av tradisjonelle ytelses
baserte pensjonsprodukter i DNB Livsforsikring. DNB 
tilbyr ikke lenger slike produkter til nye kunder. 

Endring

Resultat i millioner kroner 2016 2015 Mill. kr %

Forhåndsprising risiko og 
rentegaranti 288 535 (247)

Eiers andel av 
administrasjons resultat 241 203 37 18,4

Eiers andel av risiko
resultat 177 257 (80) (31,2)

Eiers andel av rente
resultat (366) (1 350) 984

Avkastning på selskaps
porteføljen 439 500 (61) (12,1)

Driftsresultat før skatt 779 145 634

Resultat etter skatt 783 912 (129) (14,1)

Nøkkeltall i prosent

Kostnadsgrad 35,9 76,7

Avkastning på allokert 
kapital¹⁾ 4,0 5,1

1)  Beregnet på grunnlag av allokert kapital, som tilsvarer eksternt 
kapitalkrav til virksomheten.
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Resultatene var gode i 2016 til tross for reduserte inntekter 
fra forhåndsprising. Lavere inntekter skyldtes konverte
ring fra ytelsesbaserte til innskuddsbaserte pensjonsord
ninger. Eiers andel av renteresultatet i 2015 ble redusert 
med 980 millioner kroner knyttet til overføring fra risiko
utjevningsfondet til kundenes premiereserve. 

Et vedvarende lavt rentenivå kan medføre at inntje
ningen fra livsforsikringsselskapene blir krevende de 
kommende årene. DNB Livsforsikring har tilpasset seg 
det lave rentenivået gjennom å ha en betydelig portefølje 
av langsiktige obligasjoner til amortisert kost, boliglån 
med fast rente samt investeringer i eiendom. Sammen
setningen av porteføljene skal bidra til at avkastningen 
dekker rentegarantien de neste årene. 

Hvert kvartal tester DNB Livsforsikring om de avsatte 
premiereservene er tilstrekkelige. Testen gjennom
føres ved å sammenligne forsikringsmessige avsetnin
ger beregnet med utgangspunkt i markedsrenter og 
forsikringsmessige forpliktelser basert på kontraktenes 
grunnlagsrente (rentegaranti). Tilstrekkelighetstesten 
viste positive marginer ved utgangen av 2016. 

Økt levealder har medført behov for forsterkning av 
premiereserven for kollektiv pensjonsforsikring. Ved 
utgangen av 2016 utgjorde avsetningen for økt levealder 
10,8 milliarder kroner av et beregnet avsetningsbehov på 
totalt 11,4 milliarder. Avsetningen ble økt med 1,4 milliar
der kroner i 2016. Det resterende avsetningsbehovet på 
0,6 milliarder kroner skal finansieres i perioden frem til 
og med 2020. Hele beløpet gjelder fripoliser, mens avset
ningsbehovet for ytelsespensjon var fullt ut finansiert i 
løpet av 2016. Det resterende kan finansieres av kundenes 
renteresultat, forutsatt at avkastningen er tilstrekkelig 
til å dekke både kontraktenes rentegaranti og avset
ningsbehovet for økt levealder. Dette gir selskapet et 
godt utgangspunkt for å levere gode resultatbidrag til 
DNB også i resten av oppreserveringsperioden. 

Solvens IIregelverket fastsetter krav til solvenskapital. 
DNB Livsforsikring har fått godkjennelse til å benytte 
overgangsregelverket for forsikringsmessige avsetninger, 
som sikrer en kontrollert og forutsigbar implementering 
av Solvens II. Solvensmarginen, beregnet i henhold til 
overgangsreglene, var 211 prosent ved utgangen av 2016. 
Uten bruk av overgangsreglene hadde DNB Livsforsikring 
en solvensmargin på 152 prosent. Ved utgangen av 2015 
var solvensmarginene henholdsvis 192 og 113 prosent. 
Den betydelige styrkingen av selskaps solvensposisjon 
beregnet uten overgangsreglene reflekterte en økning 
i markedsrentene, høyere bufferkapital og avsetninger 
for økt levealder.

SAMFUNNSANSVAR

Som Norges største bank ønsker DNB å fremme bære
kraftig verdiskaping ved å integrere etikk og miljø og 
samfunnsmessige hensyn i forretningsdriften. DNBs 
policy og tilhørende retningslinjer for samfunnsansvar 
er styrende for hele konsernets arbeid med etterlevelse 
og utvikling av ansvarlig forretningsvirksomhet. Les 
mer om hvordan DNB ivaretar sitt samfunnsansvar og 
hvilke utfordringer som konsernet ser på som de viktig
ste for å sikre langsiktig verdiskaping og ansvarlig virk
somhet i kapitlet Ansvarlig virksomhet på side 55 og på 
dnb.no/om oss.

MEDARBEIDERE

Tilpasning til ny bankvirkelighet med raske endringer i 
kundeadferd, digitalisering og økte kapitalkrav preget 
arbeidet med kompetanseutvikling, organisasjon og 
ledelse i 2016. Det ble jobbet systematisk med å ha den 
rette kompetansen og fremme endringsevne, tilpas
ningskapasitet og medarbeiderengasjement. Les mer 
om hvilke prioriteringer som sees på som viktigst for å 
sikre den rette kompetansen, og om arbeidsmiljø, like
stilling og diskriminering i kapitlet Ansvarlig virksom
het på side 66, og mer detaljert i note 22 Lønn og andre 
personalkostnader i årsregnskapet.

NYE RAMMEBETINGELSER 

Reguleringen av finansnæringen baserer seg på et sett 
med rammebetingelser. I løpet av de siste årene er det 
blitt introdusert eller varslet en rekke nye reguleringer 
som setter økte krav til næringen. I Norge har myndig
hetene innført strengere krav til kapital og tidligere 
implementering, sammenlignet med EU. Les mer om 
nye reguleringer og rammebetingelser i kapitlet Nye 
rammebetingelser på side 109.

MAKROØKONOMISK UTVIKLING 

Globalt steg BNP med anslagsvis 3 prosent i 2016, omtrent 
det samme som året før. Veksten var imidlertid skjevt 
fordelt. De fremvoksende økonomiene hadde en vesent
lig sterkere vekst enn industrilandene, som opplevde en 
økonomisk vekst på omtrent 1,5 prosent fra 2015 til 2016. 
Åtte år etter finanskrisen er industrilandene samlet sett 
fortsatt preget av ledig kapasitet, lav prisvekst og histo
risk lave renter. Dette påvirker også det politiske land
skapet. President Donald Trump har signalisert sterke 
finanspolitiske stimulanser. Det har økt forventingene 
til både vekst og inflasjon, og var en viktig driver til en 
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markert oppgang i de langsiktige rentene mot slutten 
av 2016.

I USA ser oppgangskonjunkturen ut til å fortsette. Etter 
en svak start på 2016 bedret økonomien seg utover året. 
Flere forhold bidrar til å holde veksten oppe. Pengepolitik
ken er fortsatt ekspansiv, mens finanspolitikken ventes 
å bli mer ekspansiv. Høyere oljepriser bidrar positivt for 
energisektoren og motvirker svekkelsen av husholdning
enes kjøpekraft. I tillegg er de innstrammende effektene 
av den sterke dollarkursen i ferd med å avta.

Utviklingen i kinesisk økonomi ser ut til å holde seg 
bedre oppe enn ventet. Det skyldes dels myndighetenes 
ekspansive politikk og dels at høyere råvarepriser har 
bidratt til bedre inntjening i mange næringer. Høyere gjeld 
og ulønnsomme investeringer øker imidlertid risikoen for 
en krise på et senere tidspunkt. På kort sikt er de største 
risikofaktorene kapitalflukt, som trolig vil forsterkes av 
økte dollarrenter, og myndighetenes innstramming i 
boligmarkedet, som kan gi et uønsket fall i boligbyggin
gen, høyere mislighold av lån og lavere forbruksvekst.

Resultatet av folkeavstemningen om EU i Stor britannia 
har så langt gitt mindre negative effekter enn antatt. 
Finansuroen ble kortvarig, og den innenlandske etter
spørselen holdt seg godt oppe utover høsten 2016. Pundet 
har svekket seg mer enn ventet, noe som er bra for den 
britiske utenriksøkonomien. Ulempen er at svakere 
valuta også gir høyere inflasjon, som vil svekke hushold
ningenes realinntekter fremover.

BNP for FastlandsNorge steg med rundt 0,7 prosent fra 
2015 til 2016, som er noe lavere vekst enn året før. Fallet 
i oljeinvesteringene var den viktigste faktoren bak den 
svake utviklingen og rammet særlig oljerelaterte nærin
ger. Sysselsettingen i fastlandsøkonomien holdt seg 
om lag uendret fra året før, trukket opp av økt offentlig 
etterspørsel, flere bygge og anleggsarbeidere og vekst 
i en del turistbaserte næringer. I øvrige næringer var det 
imidlertid få tegn til sysselsettingsvekst i 2016. Svekkelsen 
av kronen de foregående årene har styrket norske turist
bedrifter, deler av transportsektoren og hotell og restau
rantnæringen. Kronesvekkelsen fikk også stort utslag 
i inflasjonen og svekket husholdningenes kjøpekraft. 
Reallønningene falt trolig mer enn 1 prosent, som er den 
svakeste utviklingen siden 1981. Arbeidsledigheten steg 
ifølge Arbeidskraftundersøkelsen, AKU, til 4,8 prosent, 
mens antallet registrerte arbeidsledige hos NAV avtok 
litt gjennom året. Nullvekst i sysselsettingen underbyg
ger imidlertid synet om at arbeidsmarkedet svekket seg 
litt gjennom 2016. I boligmarkedet tok prisveksten seg 
markert opp i andre halvår. For året under ett, endte 
prisveksten på 8,3 prosent. I Oslo var boligprisveksten 
særlig sterk, som var en viktig årsak til at regjeringen 
strammet inn på reglene for utlån med pant i bolig.

UTSIKTENE FREMOVER 

De økonomiske prognosene for 2017 viser at det fortsatt 
forventes moderat vekst i verdensøkonomien. Veksten 
ventes å ta seg opp i USA, avta marginalt i Kina og falle 
litt mer i eurosonen og Storbritannia. I Norge ventes 
aktiviteten i fastlandsøkonomien å øke noe, men neppe 
nok til å få arbeidsledigheten vesentlig ned. Internasjo
nalt er det betydelig risiko blant annet knyttet til globale 
politiske endringer, økte finansielle ubalanser i Kina, 
økonomisk og politisk utvikling i USA og situasjonen for 
enkelte europeiske banker. 

På kapitalmarkedsdagen i november 2016 presenterte 
DNB sine oppdaterte finansielle ambisjoner for perioden 
2017–2019. Det overordnede målet er fortsatt en egenka
pitalavkastning på minimum 12 prosent mot 2019. Flere 
forhold skal bidra til at målet for egenkapitalavkastning 
blir nådd, blant annet sterk vekt på lønnsomhet gjennom 
god kostnadskontroll og mer effektiv bruk av kapital.

Konsernet har et mål for ren kjernekapitaldekning på 
16,0 prosent fra utgangen av 2017, inklusive den vars
lede økningen i den motsykliske kapitalbufferen. DNB 
oppnådde en ren kjernekapitaldekning på 16,0 prosent 
ved utgangen av 2016 og nådde dermed målet ett år før 
planen. Konsernet er godt posisjonert for mulige nye krav. 

DNB har ambisjoner om en kostnadsgrad på under 40 
prosent mot 2018 og en utdelingsgrad på over 50 prosent 
fra 2017. Det vil bli vurdert et program for tilbakekjøp av 
aksjer i tillegg til kontantutbytte. 

Volumvektede marginer forventes å styrke seg noe i 2017, 
mens utlånsvolumene ventes å være stabile i 2017 og 2018. 
I denne perioden forventes volumvekst for personkunder 
og små og mellomstore bedrifter, mens konsernet aktivt 
vil redusere utlånsvolumet til store og internasjonale 
kunder. I 2019 forventes totalt utlånsvolum å øke med 2 
til 3 prosent. Korrigert for valutakurseffekter forventes 
risikojustert volum å holde seg stabilt. DNB har en ambi
sjon om å øke inntekter fra provisjoner og gebyrer med 
om lag 3 prosent årlig. Totalt for perioden 2016 til 2018 
ventes nedskrivningene å bli opptil 18 milliarder kroner, 
med de høyeste nedskrivningene i første del av perioden. 

En viss reduksjon forventes i langsiktige finansierings
kostnader fra 2016 til 2017.

Skattesatsen antas å bli på 23 prosent i perioden 2017 
til 2019. 

UTBYTTE OG DISPONERINGER 

DNBs styre har vedtatt en utbyttepolitikk som skal gi en 
attraktiv og konkurransedyktig avkastning for aksjonæ
rene gjennom en kombinasjon av både verdistigning på 
aksjen og utbetaling av utbytte. DNB er godt kapitalisert 
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og tilfredsstiller myndighetenes krav i tillegg til å ha en 
tilstrekkelig bu
er. Den betydelige kapitalstyrkingen 
gjennom 2016 legger til rette for en normalisering av 
utbyttet til over 50 prosent gjennom kontantutbytte 
og tilbakekjøp av aksjer fra 2017.

Styret har i sin vurdering av forslaget til utbytte for 2016 
lagt vekt på kravene til kapitalisering og på konsernets 
mål om å returnere til en normalisert utbyttegrad. Styret 
har derfor foreslått et utbytte på 5,70 kroner per aksje for 
2016. Det foreslåtte utbyttet gir en direkteavkastning på 
4,4 prosent basert på en børskurs per 31. desember 2016 
på 128,40 kroner og innebærer at DNB ASA vil utbetale til 
sammen 9 284 millioner kroner i utbytte for 2016. Dette 
tilsvarer et utdelingsforhold på 49,8 prosent av resultatet. 
For 2015 ble det utbetalt 4,50 kroner i utbytte per aksje. 

Som følge av konsernets tilfredsstillende finansielle 
måloppnåelse har styret besluttet å sette av 247 millio-
ner kroner for tildeling til de ansatte.

DISPONERINGER
Årsresultatet for 2016 i DNB ASA utgjorde 10 472 millioner 
kroner, sammenlignet med 5 916 millioner i 2015. Resul-
tatet i 2016 bestod i hovedsak av overføring av konsern-
bidrag og utbytte fra datterselskaper.

Beløp i millioner kroner 2016 2015

Resultat for regnskapsåret 10 472 5 916

Utbytteforslag per aksje (kroner) 5,70 4,50

Aksjeutbytte 9 284 7 330

Overføring til annen egenkapital 1 188 (1 414)

Totalt disponert 10 472 5 916

Styret foreslår å gi et konsernbidrag til DNB Bank ASA på 
4 200 millioner kroner etter skatt. Samtidig mottar DNB 
ASA et utbytte på 9 183 millioner kroner og et konsern-
bidrag etter skatt på 101 millioner, til sammen 9 284 millio-
ner kroner fra DNB Bank ASA. Styret foreslår videre å gi 
et konsern bidrag på 1 090 millioner kroner etter skatt til 
DNB Livsforsikring AS. Samtidig mottar DNB ASA 1 090 
millioner kroner i konsernbidrag fra DNB Livsforsikring AS.

Med en samlet kapitaldekning for DNB-konsernet på 19,5 
prosent ved utgangen av 2016, og en ren kjernekapitaldek-
ning på 16,0 prosent er det styrets oppfatning at DNB ASA 
har, etter de foreslåtte disponeringene, tilfredsstillende 
finansiell styrke og fleksibilitet til å støtte opp om virk-
somheten i datterselskapene og møte konsernets behov 
for vekst og endringer i rammebetingelser på en god måte.

Oslo, 8. mars 2017

I styret for DNB ASA

Anne Carine Tanum 

(styreleder)

Berit SvendsenJaan Ivar Semlitsch
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RESULTATREGNSKAP
Resultatregnskap

DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner Note 2016 2015
Sum renteinntekter 18 52 424 57 532
Sum rentekostnader 18 (18 314) (22 174)
Netto renteinntekter 18 34 110 35 358
Provisjonsinntekter m.v. 20 11 452 11 963
Provisjonskostnader m.v. 20 (3 172) (3 101)
Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 21 6 513 8 683
Netto finansresultat, DNB Livsforsikring 1) 1 (72) (1 251)
Netto risikoresultat, DNB Livsforsikring 736 861
Netto forsikringsresultat, DNB Forsikring 1) 1 648 534
Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden 37 1 189 (72)
Netto gevinster på investeringseiendommer 36 (35) 269
Andre inntekter 795 762
Netto andre driftsinntekter 18 053 18 648
Sum inntekter 52 163 54 006
Lønn og andre personalkostnader 22 (11 904) (9 822)
Andre kostnader 23 (7 251) (7 790)
Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler 24 (2 177) (2 298)
Sum driftskostnader (21 333) (19 910)
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 30 830 34 096
Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler (19) 45
Nedskrivninger på utlån og garantier 9, 10 (7 424) (2 270)
Driftsresultat før skatt 23 387 31 871
Skattekostnad 1) 1, 26 (4 140) (7 048)
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 4 (51)
Resultat for regnskapsåret 19 251 24 772

Andel tilordnet aksjonærer 18 656 24 398
Andel tilordnet hybridkapitalinvestorer 595 374
Resultat for regnskapsåret 19 251 24 772

Resultat/utvannet resultat per aksje (kroner) 50 11,46 14,98
Resultat per aksje for virksomhet holdt for salg (kroner) 50 0,00 (0,03)
Resultat per aksje for videreført virksomhet eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 50 11,46 15,01

1) Som følge av innføring av Solvens II-regelverket 1. januar 2016 ble det ved utgangen av 2015 vedtatt enkelte mindre endringer i Årsregnskapsforskrifter for 
skadeforsikrings- og livforsikringsselskaper med virkning fra 1. januar 2016. Se note 1 Regnskapsprinsipper.
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Totalresultat
DNB-konsernet 

Beløp i millioner kroner 2016 2015
Resultat for regnskapsåret 19 251 24 772
Aktuarielle gevinster og tap (183) 673
Verdiregulering eiendom 47 (204)
Totalresultat allokert til kunder (livsforsikring) (47) 204
Øvrige resultatelementer som ikke vil bli reklassifisert til resultatet (183) 673
Valutakurseffekt ved omregning av utenlandsk virksomhet 1) (6 476) 9 612
Valutaomregningsreserve reklassifisert til resultatet (43)
Sikring av nettoinvestering 2) 4 346 (6 203)
Investeringer etter egenkapitalmetoden 3) (25) 889
Investeringer etter egenkapitalmetoden, reklassifisert til resultatet 3) (855)
Øvrige resultatelementer som senere kan bli reklassifisert til resultatet (3 052) 4 298
Øvrige resultatelementer for regnskapsåret, etter skatt (3 236) 4 972
Totalresultat for regnskapsåret 16 015 29 744

1) Valutakurseffekter knyttet til virksomheten i Baltikum utgjorde et tap på 449 millioner kroner i 2016.
2) Sikring av nettoinvesteringer i Baltikum utgjorde en gevinst på 275 millioner kroner etter skatt i 2016.
3) DNB hadde indirekte eierinteresser i Visa Europe gjennom medlemskap i Visa Norge. Verdsettelsen av eierandelen i Visa Europe utgjorde en akkumulert 

gevinst på 855 millioner kroner i totalresultatet per 31. mars 2016. Da salget av Visa Europe til Visa Inc. ble gjennomført i andre kvartal 2016, ble dette beløpet 
reklassifisert til resultatoppstillingen, og en samlet gevinst på 1 128 millioner kroner ble resultatført som “Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden".
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TOTALRESULTAT
Resultatregnskap

DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner Note 2016 2015
Sum renteinntekter 18 52 424 57 532
Sum rentekostnader 18 (18 314) (22 174)
Netto renteinntekter 18 34 110 35 358
Provisjonsinntekter m.v. 20 11 452 11 963
Provisjonskostnader m.v. 20 (3 172) (3 101)
Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 21 6 513 8 683
Netto finansresultat, DNB Livsforsikring 1) 1 (72) (1 251)
Netto risikoresultat, DNB Livsforsikring 736 861
Netto forsikringsresultat, DNB Forsikring 1) 1 648 534
Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden 37 1 189 (72)
Netto gevinster på investeringseiendommer 36 (35) 269
Andre inntekter 795 762
Netto andre driftsinntekter 18 053 18 648
Sum inntekter 52 163 54 006
Lønn og andre personalkostnader 22 (11 904) (9 822)
Andre kostnader 23 (7 251) (7 790)
Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler 24 (2 177) (2 298)
Sum driftskostnader (21 333) (19 910)
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 30 830 34 096
Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler (19) 45
Nedskrivninger på utlån og garantier 9, 10 (7 424) (2 270)
Driftsresultat før skatt 23 387 31 871
Skattekostnad 1) 1, 26 (4 140) (7 048)
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 4 (51)
Resultat for regnskapsåret 19 251 24 772

Andel tilordnet aksjonærer 18 656 24 398
Andel tilordnet hybridkapitalinvestorer 595 374
Resultat for regnskapsåret 19 251 24 772

Resultat/utvannet resultat per aksje (kroner) 50 11,46 14,98
Resultat per aksje for virksomhet holdt for salg (kroner) 50 0,00 (0,03)
Resultat per aksje for videreført virksomhet eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 50 11,46 15,01

1) Som følge av innføring av Solvens II-regelverket 1. januar 2016 ble det ved utgangen av 2015 vedtatt enkelte mindre endringer i Årsregnskapsforskrifter for 
skadeforsikrings- og livforsikringsselskaper med virkning fra 1. januar 2016. Se note 1 Regnskapsprinsipper.
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Totalresultat
DNB-konsernet 

Beløp i millioner kroner 2016 2015
Resultat for regnskapsåret 19 251 24 772
Aktuarielle gevinster og tap (183) 673
Verdiregulering eiendom 47 (204)
Totalresultat allokert til kunder (livsforsikring) (47) 204
Øvrige resultatelementer som ikke vil bli reklassifisert til resultatet (183) 673
Valutakurseffekt ved omregning av utenlandsk virksomhet 1) (6 476) 9 612
Valutaomregningsreserve reklassifisert til resultatet (43)
Sikring av nettoinvestering 2) 4 346 (6 203)
Investeringer etter egenkapitalmetoden 3) (25) 889
Investeringer etter egenkapitalmetoden, reklassifisert til resultatet 3) (855)
Øvrige resultatelementer som senere kan bli reklassifisert til resultatet (3 052) 4 298
Øvrige resultatelementer for regnskapsåret, etter skatt (3 236) 4 972
Totalresultat for regnskapsåret 16 015 29 744

1) Valutakurseffekter knyttet til virksomheten i Baltikum utgjorde et tap på 449 millioner kroner i 2016.
2) Sikring av nettoinvesteringer i Baltikum utgjorde en gevinst på 275 millioner kroner etter skatt i 2016.
3) DNB hadde indirekte eierinteresser i Visa Europe gjennom medlemskap i Visa Norge. Verdsettelsen av eierandelen i Visa Europe utgjorde en akkumulert 

gevinst på 855 millioner kroner i totalresultatet per 31. mars 2016. Da salget av Visa Europe til Visa Inc. ble gjennomført i andre kvartal 2016, ble dette beløpet 
reklassifisert til resultatoppstillingen, og en samlet gevinst på 1 128 millioner kroner ble resultatført som “Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden".
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Balanser
DNB-konsernet 

Beløp i millioner kroner Note 31.12.16 31.12.15

Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker 27, 28, 29 208 263 19 317
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 6, 7, 27, 28, 29, 30 176 442 301 216
Utlån til kunder 6, 7, 27, 28, 29, 30 1 509 078 1 542 744
Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 27, 29, 33 296 642 289 695
Aksjer 27, 29, 31, 33 22 512 19 341
Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 27, 29, 34 60 220 49 679
Finansielle derivater 15, 27, 29, 30 157 940 203 029
Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 27, 28, 35 94 008 105 224
Investeringseiendommer 36 15 912 16 734
Investeringer etter egenkapitalmetoden 37 7 768 9 525
Immaterielle eiendeler 38 5 814 6 076
Utsatt skattefordel 26 1 404 1 151
Varige driftsmidler 39 7 949 8 860
Eiendeler holdt for salg 40 52 541 200
Andre eiendeler 42 36 709 25 739
Sum eiendeler 2 653 201 2 598 530

Gjeld og egenkapital
Gjeld til kredittinstitusjoner 27, 28, 29, 30 212 882 161 537
Innskudd fra kunder 27, 28, 29, 30, 43 934 897 944 428
Finansielle derivater 15, 27, 29, 30 130 161 154 663
Verdipapirgjeld 27, 28, 29, 44 765 869 804 928
Forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen 17, 34 60 220 49 679
Forpliktelser til forsikringstagere i DNB Livsforsikring 17 208 160 208 726
Forsikringsforpliktelser, DNB Forsikring 17 1 892 1 846
Betalbar skatt 26 8 874 2 093
Utsatt skatt 26 3 816 7 672
Annen gjeld 27, 46 44 568 37 675
Forpliktelser holdt for salg 40 41 243 71
Avsetninger 2 094 1 285
Pensjonsforpliktelser 25 2 756 2 549
Ansvarlig lånekapital 27, 28, 29, 45 29 347 30 953
Sum gjeld 2 446 779 2 408 105

Aksjekapital 16 286 16 257
Overkurs 22 609 22 609
Hybridkapital 15 952 8 353
Annen egenkapital 151 256 142 888
Sum egenkapital 47 206 423 190 425
Sum gjeld og egenkapital 2 653 201 2 598 530

Som følge av prinsippendringer er enkelte tall i sammenligningsperioder omarbeidet. Se note 1 Regnskapsprinsipper.
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Endring i egenkapital
DNB-konsernet 

Netto-
Aktuarielle Valutakurs- investerings- Opptjent Sum 

Aksje- Hybrid- gevinster omregnings- sikrings- egen- egen-
Beløp i millioner kroner kapital 1) Overkurs kapital og tap reserve 2) reserve 2) kapital 1) kapital 1) 2)

Balanse per 31. desember 2014 16 273 22 609 (3 247) 8 671 (5 645) 120 063 158 723

Endring i regnskapsprinsipper, 
forsikringsforpliktelser 3) 337 337

Balanse per 1. januar 2015 omarbeidet 16 273 22 609 (3 247) 8 671 (5 645) 120 399 159 059
Resultat for regnskapsåret 374 24 398 24 772
Øvrige resultatelementer, etter skatt 673 9 612 (6 203) 889 4 972
Totalresultat for regnskapsåret 374 673 9 612 (6 203) 25 286 29 744
Avvikling av ytelsespensjonsordning 2 049 (2 049)
Resultatført valutaomregningsreserve 34 4 38
Utstedt hybridkapital 8 053 (31) 8 023
Utbetalt renter hybridkapital (75) (75)
Utbetalt utbytte for 2014 (3,80 kr per aksje) (6 189) (6 189)
Endring i beholdning av egne aksjer (16) (157) (173)
Balanse per 31. desember 2015 omarbeidet 16 257 22 609 8 353 (525) 18 317 (11 848) 137 263 190 425

Balanse per 31. desember 2015 16 257 22 609 8 353 (525) 18 317 (11 848) 136 916 190 078

Endring i regnskapsprinsipper, 
forsikringsforpliktelser 3) 347 347

Balanse per 31. desember 2015 omarbeidet 16 257 22 609 8 353 (525) 18 317 (11 848) 137 263 190 425
Resultat for regnskapsåret 595 18 656 19 251
Øvrige resultatelementer, etter skatt (183) (6 519) 4 346 (880) (3 236)
Totalresultat for regnskapsåret 595 (183) (6 519) 4 346 17 775 16 015
Utstedt hybridkapital 7 520 (43) 7 477
Utbetalt renter hybridkapital (505) (505)
Resultatførte valutakurseffekter (11) 11
Avvikling av ytelsespensjonsordning 17 (17)
AGDL reserver i Luxembourg
reklassifisert til egenkapital 13 13

Utbetalt utbytte for 2015 (4,50 kr per aksje) (7 330) (7 330)
Endring i beholdning av egne aksjer 29 297 326
Balanse per 31. desember 2016 16 286 22 609 15 952 (692) 11 798 (7 502) 147 971 206 423

1) Herav beholdning av egne aksjer som ledd i DNB Markets' tradingaktivitet:
Balanse per 31. desember 2015 (31) (313) (345)
Endring i beholdning av egne aksjer 29 297 326
Reversering av resultatførte

markedsverdijusteringer (9) (9)
Balanse per 31. desember 2016 (2) (26) (28)

2) Herav totalresultat relatert til virksomheten i Baltikum:
Balanse per 31. desember 2015 1 465 (987) 478
Øvrige resultatelementer (449) 275 (174)
Balanse per 31. desember 2016 1 015 (712) 304

Valutaomregningsreserve og nettoinvesteringssikringsreserve relatert til Baltikum utgjorde 304 millioner kroner per 31. desember 2016, hvorav 280 millioner var 
akkumulert skatt på sikringsinstrumentene.

3) Som følge av innføring av Solvens II-regelverket 1. januar 2016 ble det ved utgangen av 2015 vedtatt enkelte mindre endringer i Årsregnskapsforskrifter for 
skadeforsikrings- og livforsikringsselskaper med virkning fra 1. januar 2016. Endringene innebærer blant annet at sikkerhetsavsetninger ikke lenger inngår i kon-
sernets forsikringstekniske avsetninger. Se note 1 Regnskapsprinsipper.
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Balanser
DNB-konsernet 

Beløp i millioner kroner Note 31.12.16 31.12.15

Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker 27, 28, 29 208 263 19 317
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 6, 7, 27, 28, 29, 30 176 442 301 216
Utlån til kunder 6, 7, 27, 28, 29, 30 1 509 078 1 542 744
Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 27, 29, 33 296 642 289 695
Aksjer 27, 29, 31, 33 22 512 19 341
Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 27, 29, 34 60 220 49 679
Finansielle derivater 15, 27, 29, 30 157 940 203 029
Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 27, 28, 35 94 008 105 224
Investeringseiendommer 36 15 912 16 734
Investeringer etter egenkapitalmetoden 37 7 768 9 525
Immaterielle eiendeler 38 5 814 6 076
Utsatt skattefordel 26 1 404 1 151
Varige driftsmidler 39 7 949 8 860
Eiendeler holdt for salg 40 52 541 200
Andre eiendeler 42 36 709 25 739
Sum eiendeler 2 653 201 2 598 530

Gjeld og egenkapital
Gjeld til kredittinstitusjoner 27, 28, 29, 30 212 882 161 537
Innskudd fra kunder 27, 28, 29, 30, 43 934 897 944 428
Finansielle derivater 15, 27, 29, 30 130 161 154 663
Verdipapirgjeld 27, 28, 29, 44 765 869 804 928
Forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen 17, 34 60 220 49 679
Forpliktelser til forsikringstagere i DNB Livsforsikring 17 208 160 208 726
Forsikringsforpliktelser, DNB Forsikring 17 1 892 1 846
Betalbar skatt 26 8 874 2 093
Utsatt skatt 26 3 816 7 672
Annen gjeld 27, 46 44 568 37 675
Forpliktelser holdt for salg 40 41 243 71
Avsetninger 2 094 1 285
Pensjonsforpliktelser 25 2 756 2 549
Ansvarlig lånekapital 27, 28, 29, 45 29 347 30 953
Sum gjeld 2 446 779 2 408 105

Aksjekapital 16 286 16 257
Overkurs 22 609 22 609
Hybridkapital 15 952 8 353
Annen egenkapital 151 256 142 888
Sum egenkapital 47 206 423 190 425
Sum gjeld og egenkapital 2 653 201 2 598 530

Som følge av prinsippendringer er enkelte tall i sammenligningsperioder omarbeidet. Se note 1 Regnskapsprinsipper.
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Endring i egenkapital
DNB-konsernet 

Netto-
Aktuarielle Valutakurs- investerings- Opptjent Sum 

Aksje- Hybrid- gevinster omregnings- sikrings- egen- egen-
Beløp i millioner kroner kapital 1) Overkurs kapital og tap reserve 2) reserve 2) kapital 1) kapital 1) 2)

Balanse per 31. desember 2014 16 273 22 609 (3 247) 8 671 (5 645) 120 063 158 723

Endring i regnskapsprinsipper, 
forsikringsforpliktelser 3) 337 337

Balanse per 1. januar 2015 omarbeidet 16 273 22 609 (3 247) 8 671 (5 645) 120 399 159 059
Resultat for regnskapsåret 374 24 398 24 772
Øvrige resultatelementer, etter skatt 673 9 612 (6 203) 889 4 972
Totalresultat for regnskapsåret 374 673 9 612 (6 203) 25 286 29 744
Avvikling av ytelsespensjonsordning 2 049 (2 049)
Resultatført valutaomregningsreserve 34 4 38
Utstedt hybridkapital 8 053 (31) 8 023
Utbetalt renter hybridkapital (75) (75)
Utbetalt utbytte for 2014 (3,80 kr per aksje) (6 189) (6 189)
Endring i beholdning av egne aksjer (16) (157) (173)
Balanse per 31. desember 2015 omarbeidet 16 257 22 609 8 353 (525) 18 317 (11 848) 137 263 190 425

Balanse per 31. desember 2015 16 257 22 609 8 353 (525) 18 317 (11 848) 136 916 190 078

Endring i regnskapsprinsipper, 
forsikringsforpliktelser 3) 347 347

Balanse per 31. desember 2015 omarbeidet 16 257 22 609 8 353 (525) 18 317 (11 848) 137 263 190 425
Resultat for regnskapsåret 595 18 656 19 251
Øvrige resultatelementer, etter skatt (183) (6 519) 4 346 (880) (3 236)
Totalresultat for regnskapsåret 595 (183) (6 519) 4 346 17 775 16 015
Utstedt hybridkapital 7 520 (43) 7 477
Utbetalt renter hybridkapital (505) (505)
Resultatførte valutakurseffekter (11) 11
Avvikling av ytelsespensjonsordning 17 (17)
AGDL reserver i Luxembourg
reklassifisert til egenkapital 13 13

Utbetalt utbytte for 2015 (4,50 kr per aksje) (7 330) (7 330)
Endring i beholdning av egne aksjer 29 297 326
Balanse per 31. desember 2016 16 286 22 609 15 952 (692) 11 798 (7 502) 147 971 206 423

1) Herav beholdning av egne aksjer som ledd i DNB Markets' tradingaktivitet:
Balanse per 31. desember 2015 (31) (313) (345)
Endring i beholdning av egne aksjer 29 297 326
Reversering av resultatførte

markedsverdijusteringer (9) (9)
Balanse per 31. desember 2016 (2) (26) (28)

2) Herav totalresultat relatert til virksomheten i Baltikum:
Balanse per 31. desember 2015 1 465 (987) 478
Øvrige resultatelementer (449) 275 (174)
Balanse per 31. desember 2016 1 015 (712) 304

Valutaomregningsreserve og nettoinvesteringssikringsreserve relatert til Baltikum utgjorde 304 millioner kroner per 31. desember 2016, hvorav 280 millioner var 
akkumulert skatt på sikringsinstrumentene.

3) Som følge av innføring av Solvens II-regelverket 1. januar 2016 ble det ved utgangen av 2015 vedtatt enkelte mindre endringer i Årsregnskapsforskrifter for 
skadeforsikrings- og livforsikringsselskaper med virkning fra 1. januar 2016. Endringene innebærer blant annet at sikkerhetsavsetninger ikke lenger inngår i kon-
sernets forsikringstekniske avsetninger. Se note 1 Regnskapsprinsipper.
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstilling

DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2016 2015

Operasjonelle aktiviteter
Netto utbetaling av lån til kunder (41 244) (50 866)
Innbetaling av renter fra kunder 46 858 51 476
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder 42 821 (37 827)
Utbetaling av renter til kunder (3 656) (7 391)
Netto innbetaling av lån til kredittinstitusjoner 166 440 18 246
Innbetaling av renter fra kredittinstitusjoner 1 258 1 618
Utbetaling av renter til kredittinstitusjoner (1 661) (1 359)
Netto inn-/utbetaling ved salg av finansielle eiendeler til investerings- eller tradingformål 20 955 (2 479)
Innbetaling av renteinntekter, verdipapirer 4 488 4 719
Netto innbetaling av provisjonsinntekter 8 303 8 871
Utbetaling til drift (20 032) (19 934)
Betalt skatt (2 918) (2 575)
Innbetaling av premier 15 599 19 233
Netto utbetaling ved flytting av premiereserver (1 512) (14 415)
Utbetaling av erstatninger (14 745) (14 820)
Annen inn-/utbetaling (5 583) 4 411
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 215 372 (43 092)

Investeringsaktiviteter
Netto inn-/utbetaling ved kjøp/salg av varige driftsmidler (1 540) 2 979
Netto inn-/utbetaling, investeringseiendommer (1 512) 2 833
Innbetaling ved salg av langsiktige investeringer i aksjer 861 76
Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer 66 6
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2 124) 5 894

Finansieringsaktiviteter
Innbetaling ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatgjeld (se note 45) 8 995 908 3 142 451
Utbetaling ved forfall av obligasjons- og sertifikatgjeld (se note 45) (9 000 786) (3 145 857)
Utbetaling av renter på obligasjons- og sertifikatgjeld (16 016) (15 129)
Innbetaling ved opptak av ansvarlig lånekapital (se note 46) 738 3 805
Tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital (se note 46) (3) (4 604)
Utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital (923) (1 029)
Innbetaling ved utstedelse av hybridkapital 7 520 8 023
Utbetaling av renter på hybridkapital (516) (75)
Utbetaling av utbytte (7 330) (6 189)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (21 408) (18 604)
Valutakurseffekt på kontanter og kontantekvivalenter (272) 14 670
Sum kontantstrøm 191 567 (41 132)
Kontanter per 1. januar 23 239 64 371
Netto utbetaling av kontanter 191 567 (41 132)
Kontanter per 31. desember *) 214 807 23 239

*) Herav: Kontanter og fordringer på sentralbanker 211 908 19 317

Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsesfrist 1) 2 899 3 922

1) Balanseført som "Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner".

Kontantstrømanalysen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i 
henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. 
Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på sentralbanker, samt 
fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsesfrist.
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Note 1 Regnskapsprinsipper
1. Selskapsinformasjon

2. Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet

3. Endringer i regnskapsprinsipper

4. Konsolidering 

5. Virksomhet presentert som holdt for salg

6. Segmentinformasjon

7. Inntektsføring i resultatregnskapet og i 
totalresultatet

8. Finansielle instrumenter

9. Investeringseiendommer og varige driftsmidler 

10. Immaterielle eiendeler

11. Nedskrivning av materielle og immaterielle
eiendeler 

12. Forpliktelser til forsikringstagerne 

13. Pensjoner

14. Inntektsskatt 

15. Restrukturering

16. Leieavtaler 

17. Kontantstrømoppstilling

18. Utbytte

19. Vedtatte, ikke ikrafttrådte standarder og 
fortolkninger

20. Viktige regnskapsestimater, skjønn og 
forutsetninger

1. Selskapsinformasjon
DNB ASA er et norsk allmennaksjeselskap notert på Oslo Børs. 
Konsernregnskapet for 2016 ble godkjent av styret 8. mars 2017.

DNB-konsernet tilbyr banktjenester, verdipapir- og
investeringstjenester og forsikrings- og forvaltningstjenester for 
person- og bedriftsmarkedet i Norge og internasjonalt. 

Konsernets hovedkontor har besøksadresse Dronning 
Eufemias gate 30, Bjørvika, Oslo. 

2. Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
DNB har avlagt konsernregnskapet for 2016 i samsvar med 
International Financial Reporting Standards (IFRSs), som er utgitt 
av International Accounting Standards Board (IASB) og godkjent 
av den europeiske unionen (EU). 

Konsernregnskapet er basert på historisk kost-prinsippet med 
unntak av finansielle eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi, 
investeringseiendommer og eierbenyttet eiendom. Konsernregn-
skapet er presentert i norske kroner. Om ikke annet er angitt, 
avrundes verdiene til nærmeste million. 

Konsernets balanseoppstilling er i hovedsak basert på en 
vurdering av balansepostenes likviditet.

3. Endringer i regnskapsprinsipper
Som følge av innføring av Solvens II-regelverket 1. januar 2016 
ble det ved utgangen av 2015 vedtatt enkelte mindre endringer 
i Årsregnskapsforskrifter for skadeforsikrings- og livforsikrings-
selskaper med virkning fra 1. januar 2016. Endringene innebærer 
blant annet at sikkerhetsavsetninger ikke lenger inngår i kon-
sernets forsikringstekniske avsetninger. Endringen har påvirket 
resultat, balanse og egenkapital. Sammenlignbare tall for 2015 er 
omarbeidet. Oppstillingen på slutten av denne noten, under
overskrift Implementeringseffekter nye regler, viser sammenlign-
bare tall for 2015, med implementeringseffekt 1. januar 2015.

4. Konsolidering 
I konsernregnskapet for DNB ASA ("DNB") inngår DNB Bank ASA, 
DNB Livsforsikring AS, DNB Asset Management Holding AS og 
DNB Forsikring AS, alle med underliggende datterselskaper. 

Regnskapsprinsippene anvendes konsistent ved innarbeiding 
av eierinteresser i datterselskaper og er basert på de samme 
rapporteringsperiodene som for morselskapet. 

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet elimineres konsern-
interne transaksjoner, balanser og gevinster og tap på transak-
sjoner mellom enheter i konsernet.

Datterselskaper 
Datterselskaper defineres som selskaper hvor DNB, direkte eller 
indirekte, har kontroll. Kontroll over et selskap påvises gjennom 
konsernets evne til å utøve sin makt for å påvirke den variable 
avkastningen som konsernet er eksponert for gjennom sin invol-
vering. Konsernets vurdering av hvorvidt et selskap skal konsoli-
deres er basert på en rekke forhold, inkludert:

 formålet ved og utformingen av selskapet

 relevante aktiviteter og hvordan disse besluttes

 hvorvidt konsernets rettigheter gir mulighet til å styre de 
relevante aktivitetene

 hvorvidt konsernet er eksponert mot eller har rett til variabel 
avkastning

 hvorvidt konsernet har mulighet til å bruke sin makt til å
påvirke sin avkastning
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NOTE 1 Regnskapsprinsipper
Kontantstrømoppstilling

DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2016 2015

Operasjonelle aktiviteter
Netto utbetaling av lån til kunder (41 244) (50 866)
Innbetaling av renter fra kunder 46 858 51 476
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder 42 821 (37 827)
Utbetaling av renter til kunder (3 656) (7 391)
Netto innbetaling av lån til kredittinstitusjoner 166 440 18 246
Innbetaling av renter fra kredittinstitusjoner 1 258 1 618
Utbetaling av renter til kredittinstitusjoner (1 661) (1 359)
Netto inn-/utbetaling ved salg av finansielle eiendeler til investerings- eller tradingformål 20 955 (2 479)
Innbetaling av renteinntekter, verdipapirer 4 488 4 719
Netto innbetaling av provisjonsinntekter 8 303 8 871
Utbetaling til drift (20 032) (19 934)
Betalt skatt (2 918) (2 575)
Innbetaling av premier 15 599 19 233
Netto utbetaling ved flytting av premiereserver (1 512) (14 415)
Utbetaling av erstatninger (14 745) (14 820)
Annen inn-/utbetaling (5 583) 4 411
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 215 372 (43 092)

Investeringsaktiviteter
Netto inn-/utbetaling ved kjøp/salg av varige driftsmidler (1 540) 2 979
Netto inn-/utbetaling, investeringseiendommer (1 512) 2 833
Innbetaling ved salg av langsiktige investeringer i aksjer 861 76
Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer 66 6
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2 124) 5 894

Finansieringsaktiviteter
Innbetaling ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatgjeld (se note 45) 8 995 908 3 142 451
Utbetaling ved forfall av obligasjons- og sertifikatgjeld (se note 45) (9 000 786) (3 145 857)
Utbetaling av renter på obligasjons- og sertifikatgjeld (16 016) (15 129)
Innbetaling ved opptak av ansvarlig lånekapital (se note 46) 738 3 805
Tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital (se note 46) (3) (4 604)
Utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital (923) (1 029)
Innbetaling ved utstedelse av hybridkapital 7 520 8 023
Utbetaling av renter på hybridkapital (516) (75)
Utbetaling av utbytte (7 330) (6 189)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (21 408) (18 604)
Valutakurseffekt på kontanter og kontantekvivalenter (272) 14 670
Sum kontantstrøm 191 567 (41 132)
Kontanter per 1. januar 23 239 64 371
Netto utbetaling av kontanter 191 567 (41 132)
Kontanter per 31. desember *) 214 807 23 239

*) Herav: Kontanter og fordringer på sentralbanker 211 908 19 317

Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsesfrist 1) 2 899 3 922

1) Balanseført som "Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner".

Kontantstrømanalysen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i 
henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. 
Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på sentralbanker, samt 
fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsesfrist.
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20. Viktige regnskapsestimater, skjønn og 
forutsetninger

1. Selskapsinformasjon
DNB ASA er et norsk allmennaksjeselskap notert på Oslo Børs. 
Konsernregnskapet for 2016 ble godkjent av styret 8. mars 2017.

DNB-konsernet tilbyr banktjenester, verdipapir- og
investeringstjenester og forsikrings- og forvaltningstjenester for 
person- og bedriftsmarkedet i Norge og internasjonalt. 

Konsernets hovedkontor har besøksadresse Dronning 
Eufemias gate 30, Bjørvika, Oslo. 

2. Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
DNB har avlagt konsernregnskapet for 2016 i samsvar med 
International Financial Reporting Standards (IFRSs), som er utgitt 
av International Accounting Standards Board (IASB) og godkjent 
av den europeiske unionen (EU). 

Konsernregnskapet er basert på historisk kost-prinsippet med 
unntak av finansielle eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi, 
investeringseiendommer og eierbenyttet eiendom. Konsernregn-
skapet er presentert i norske kroner. Om ikke annet er angitt, 
avrundes verdiene til nærmeste million. 

Konsernets balanseoppstilling er i hovedsak basert på en 
vurdering av balansepostenes likviditet.

3. Endringer i regnskapsprinsipper
Som følge av innføring av Solvens II-regelverket 1. januar 2016 
ble det ved utgangen av 2015 vedtatt enkelte mindre endringer 
i Årsregnskapsforskrifter for skadeforsikrings- og livforsikrings-
selskaper med virkning fra 1. januar 2016. Endringene innebærer 
blant annet at sikkerhetsavsetninger ikke lenger inngår i kon-
sernets forsikringstekniske avsetninger. Endringen har påvirket 
resultat, balanse og egenkapital. Sammenlignbare tall for 2015 er 
omarbeidet. Oppstillingen på slutten av denne noten, under
overskrift Implementeringseffekter nye regler, viser sammenlign-
bare tall for 2015, med implementeringseffekt 1. januar 2015.

4. Konsolidering 
I konsernregnskapet for DNB ASA ("DNB") inngår DNB Bank ASA, 
DNB Livsforsikring AS, DNB Asset Management Holding AS og 
DNB Forsikring AS, alle med underliggende datterselskaper. 

Regnskapsprinsippene anvendes konsistent ved innarbeiding 
av eierinteresser i datterselskaper og er basert på de samme 
rapporteringsperiodene som for morselskapet. 

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet elimineres konsern-
interne transaksjoner, balanser og gevinster og tap på transak-
sjoner mellom enheter i konsernet.

Datterselskaper 
Datterselskaper defineres som selskaper hvor DNB, direkte eller 
indirekte, har kontroll. Kontroll over et selskap påvises gjennom 
konsernets evne til å utøve sin makt for å påvirke den variable 
avkastningen som konsernet er eksponert for gjennom sin invol-
vering. Konsernets vurdering av hvorvidt et selskap skal konsoli-
deres er basert på en rekke forhold, inkludert:

 formålet ved og utformingen av selskapet

 relevante aktiviteter og hvordan disse besluttes

 hvorvidt konsernets rettigheter gir mulighet til å styre de 
relevante aktivitetene

 hvorvidt konsernet er eksponert mot eller har rett til variabel 
avkastning

 hvorvidt konsernet har mulighet til å bruke sin makt til å
påvirke sin avkastning
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Når stemmerettigheter er relevante antas DNB å ha kontroll når 
konsernet direkte eller indirekte har mer enn halvparten av eier-
interessene i et annet selskap, med mindre DNB gjennom avtaler 
ikke har tilsvarende stemmerett i relevante besluttende organer. 
For selskaper hvor konsernet har mindre enn halvparten av eier-
andelen gjør DNB en vurdering av om andre forhold tilsier at det
foreligger faktisk kontroll. Datterselskaper konsolideres fra det 
tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.

Ikke-kontrollerende eierinteresser som ikke tilfredsstiller 
definisjonen av egenkapital, klassifiseres som finansiell gjeld i 
balansen (Annen gjeld). 

Konsolidering av strukturerte enheter
Konsernet er involvert i variert forretningsaktivitet med bruk av 
strukturerte enheter som er utformet for å oppnå et spesifikt 
forretningsmessig formål. En strukturert enhet er et selskap 
utformet slik at stemmerettigheter eller lignende rettigheter ikke er 
den dominerende faktoren for å avgjøre hvem som kontrollerer 
selskapet. Et eksempel på dette er når stemmerettigheter kun 
gjelder administrative oppgaver og de relevante aktivitetene 
avgjøres gjennom kontraktsmessige avtaler. 

DNB (representert ved DNB Livsforsikring) investerer både i 
investeringsfond der DNB Asset Management er fondsforvalter og 
i fond som forvaltes av uavhengige forvaltere. Strukturerte enheter 
brukes hovedsakelig for å skaffe kunder tilgang til spesifikke porte-
føljer av eiendeler, spesielt innen forsikringsbransjen. Fonds-
forvaltere anvender ulike investeringsstrategier for å oppnå sine 
respektive mål. De fleste investeringsfondene finansierer sin drift 
ved å utstede innløselige aksjer, som kan innløses etter inne-
havers valg og som gir innehaveren rett til en forholdsmessig 
andel av netto eiendeler i det aktuelle fondet. DNBs investerings-
strategi medfører regelmessig handel i fond der målet er å oppnå 
langsiktig kapitalvekst.

Strukturerte enheter konsolideres når relasjonen mellom 
konsernet og den strukturerte enheten i substans indikerer at den 
strukturerte enheten er kontrollert av konsernet som følge av kon-
traktsmessige avtaler.  

Se note 31 Aksjer for mer informasjon om strukturerte enheter 
som ikke konsolideres.

Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte ordninger
Tilknyttede selskaper er selskaper der DNB har betydelig inn-
flytelse, dvs. kan påvirke finansielle og operasjonelle beslutninger i 
selskapet, men ikke har kontroll, alene eller sammen med andre, 
over selskapet. DNB har som utgangspunkt at man har betydelig 
innflytelse i selskaper hvor konsernet har en investering med eier-
andel på mellom 20 og 50 prosent. Tilknyttede selskaper inn-
regnes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. 

Felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som felles-
kontrollert virksomhet eller felleskontrollert driftsordning. For regn-
skapsføring av felleskontrollert virksomhet anvendes egenkapital-
metoden. Ved regnskapsføring av felleskontrollert driftsordning 
skal partene innregne sine rettigheter til eiendeler og gjeld i 
balansen og innregne i sitt resultatregnskap sin andel av inntekter 
og kostnader pådratt i felleskap. DNB sine felleskontrollerte 
ordninger er vurdert til å være felleskontrollerte virksomheter. 

Ved bruk av egenkapitalmetoden innregnes investeringen til 
anskaffelseskost på kjøpstidspunktet og justeres for etterfølgende 
endringer i konsernets andel av egenkapitalen i det tilknyttede sel-
skapet eller den felleskontrollerte virksomheten. Eventuell goodwill 
inngår i anskaffelseskost. Konsernets andel av over- eller under-
skudd resultatføres og tillegges anskaffelseskostnad av invester-
ingene sammen med andel av ikke resultatførte egenkapital-
endringer. Konsernets andel av underskudd resultatføres ikke 
hvis balanseført verdi av investeringen blir negativ, med mindre 

konsernet har pådratt seg forpliktelser eller avgitt garantier for det 
tilknyttede selskapets forpliktelser. 

Konsernet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det 
foreligger objektive indikasjoner på verdifall. Hvis det foreligger 
slike indikasjoner, testes investeringen for nedskrivning. Inve-
steringens balanseførte verdi blir sammenlignet med gjenvinnbart 
beløp (det høyeste av virkelige verdi med fratrekk av salgskost-
nader og bruksverdi) og om nødvendig vil den balanseførte verdi 
nedskrives til gjenvinnbart beløp.

Konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner 
mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper eller felles-
kontrollerte virksomheter elimineres. Det samme gjelder for 
urealiserte tap med mindre transaksjonen tilsier en nedskrivning 
av den overførte eiendelen. 

Omregning av transaksjoner i utenlandsk valuta 
Presentasjonsvaluta for konsernets konsoliderte regnskap er 
norske kroner. Konsernets største datterselskap, DNB Bank ASA, 
har norske kroner som sin funksjonelle valuta. Utenlandske filialers 
og datterselskapers balanser i annen funksjonell valuta omregnes 
til presentasjonsvalutaen norske kroner etter valutakurs på 
balansedagen. Resultatene omregnes etter valutakurser på 
transaksjonstidspunktene. Endringer i netto eiendeler som følge av 
valutakursendringer regnskapsføres som øvrige resultatelementer 
i totalresultatet.

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til selskapenes 
funksjonelle valuta til kurs på balansedagen. Verdiendringer for 
slike poster som følge av endret kurs mellom transaksjons- og 
balansedag, resultatføres. 

5. Virksomhet presentert som holdt for salg
Konsernet klassifiserer virksomhet som holdt for salg når 
balanseført verdi i hovedsak vil bli gjenvunnet ved en salgs-
transaksjon. Klassifisering som holdt for salg skjer fra det tids-
punktet ledelsen har vedtatt en konkret plan for avhendelse av 
virksomheten i sin nåværende form og det vurderes som over-
veiende sannsynlig at salget blir gjennomført i løpet av kort tid.

Datterselskaper som er ervervet med tanke på videresalg,
herunder selskaper overtatt som ledd i restrukturering av utlån,
klassifiseres som holdt for salg umiddelbart dersom konsernet 
forventer å avhende selskapet.

Virksomhet holdt for salg vurderes til det laveste av balanse-
ført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Overtatt virk-
somhet som umiddelbart klassifiseres som holdt for salg balanse-
føres ved førstegangsinnregning til virkelig verdi fratrukket salgs-
utgifter. 

Resultat etter skatt fra virksomhet, som tilfredsstiller kriterier 
for ”avviklet virksomhet”, presenteres separat på linjen "Resultat 
virksomhet holdt for salg, etter skatt" i konsernregnskapet. Totale 
eiendeler og total gjeld fra slik virksomhet presenteres hver for seg 
på linjene "Eiendeler holdt for salg" og "Forpliktelser holdt for salg" 
i konsernets balanseoppstilling.

6. Segmentinformasjon
Finansiell styring i DNB er orientert mot de ulike kundeseg-
mentene. Oppfølging av det totale kundeforholdet og lønnsomhet 
i kundesegmentene er viktige dimensjoner ved strategiske priori-
teringer og allokering av ressursene. Rapporterte tall for de ulike 
segmentene reflekterer konsernets samlede salg av produkter og 
tjenester til de relevante kundesegmentene.

Segmentinformasjon er basert på den interne finansielle 
rapporteringen til konsernledelsen (øverste beslutningsorgan) for å 
vurdere utvikling og allokere ressurser. Rapporteringen av drifts-
segmentene baseres på DNBs styringsmodell og konsernets 
regnskapsprinsipper. Tallene bygger på en rekke forutsetninger, 
estimater og skjønnsmessige fordelinger. 
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I henhold til styringsmodellen for DNB har driftssegmentene 
fullstendig resultatansvar etter skatt og for oppnåelse av mål for 
avkastning i forhold til allokert kapital. Alle konsernets kunde-
rettede aktiviteter er fordelt til driftssegmentene med tilhørende 
balanseposter, inntekter og kostnader. 

Over- eller underskuddslikviditet fra driftssegmentene plas-
seres i eller lånes fra konsernets likviditetsfunksjon til markeds-
betingelser, hvor rentevilkårene er tilpasset bindingstiden og 
konsernets finansieringssituasjon.

Når driftssegmentene samarbeider om levering av finansielle 
tjenester til kunder, prises de interne leveransene til markedsvilkår. 

Tjenester levert fra fellesfunksjoner og staber belastes drifts-
segmentene basert på leveranseavtaler. Felleskostnader som er 
indirekte knyttet til driftssegmentenes virksomhet, belastes de ulike 
driftssegmentene på bakgrunn av fordelingsnøkler. 

En del sentrale funksjoner og resultat av virksomhet som ikke 
er knyttet til driftssegmentene strategiske oppgaver, er regnskaps-
messig samlet i Konsernfunksjoner. Dette omfatter inntekter og 
kostnader ved konsernets likviditetsstyring, inntekter fra posisjo-
nering i egenkapitalinstrumenter utenom handelsporteføljen og 
renteinntekter tilordnet konsernets uallokerte kapital, eierrelaterte 
kostnader og forvaltningsresultatet fra bankens eiendomsporte-
følje. 

Resultat fra overtatt virksomhet som er fullt konsolidert i DNB-
konsernet, er presentert netto på linjen "Resultat overtatt virksom-
het" i den interne rapporteringen av segmentene. Effekten av 
konsolideringen av overtatt virksomhet er presentert i Konsern-
funksjoner.

Kapitalavkastning estimeres på grunnlag av intern måling av 
risikojustert kapitalbehov. Se note 2 Segmenter for en nærmere 
beskrivelse av prinsipper for allokering av kapital. 

7. Inntektsføring i resultatregnskapet og i 
totalresultatet

Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentemetode. 
Dette innebærer løpende inntektsføring av renter med tillegg av 
amortisering av etableringsgebyrer og eventuelt andre gebyrer 
som er å anse som en integrert del av den effektive renten. 

Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontrakts-
festede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Kontant-
strømmene inkluderer etableringsgebyrer og direkte transak-
sjonskostnader som ikke betales direkte av kunden. 

Inntektsføring av renter etter effektiv rentemetode benyttes 
både for balanseposter som vurderes til amortisert kost, og 
balanseposter som vurderes til virkelig verdi over resultatet, med 
unntak av etableringsgebyrer på utlån til virkelig verdi, som 
inntektsføres når de opptjenes. Renteinntekter på nedskrevne 
engasjementer beregnes som effektiv rente av netto nedskrevet 
verdi. 

Renteinntekter på finansielle instrumenter presentert som utlån 
innregnes i linjen for "Netto renteinntekter”.

I "Netto andre driftsinntekter" inngår blant annet gebyrer og 
provisjoner knyttet til betalingsformidling, kapitalforvaltning inklu-
sive suksesshonorar, kredittformidling, eiendomsmegling, 
corporate finance, verdipapirtjenester, forsikring og leieinntekter 
fra investeringseiendommer. Kredittformidlingsinntekter omfatter 
syndikeringsinntekter i form av gebyrer og provisjoner fra transak-
sjoner hvor DNB arrangerer lånene uten selv å beholde noen del 
av lånet eller deltar i lånesyndikatet og mottar en kompensasjon 
utover den effektive renten som tilfaller øvrige deltagere. Gebyrer 
som ikke inngår i effektiv renteberegning samt provisjoner, 
inntektsføres i perioden tjenesten er levert eller oppdraget er 
fullført.

Suksesshonorarer resultatføres når honorarene med stor grad 
av sikkerhet er opptjent og kan måles på en pålitelig måte. 

Gebyrer som inngår ved etablering av finansielle garantier, 
inntektsføres over garantienes løpetid under "Netto gevinster på 
finansielle instrumenter til virkelig verdi".

Utbytte fra investeringer resultatføres på det tidspunktet 
utbyttet er vedtatt på generalforsamlingen.

Inntekter fra finansielle instrumenter målt til virkelig verdi 
med verdiendring over resultatet er beskrevet under Finansielle 
instrumenter og netto inntekter fra investeringseiendom under 
Investeringseiendommer og varige driftsmidler.

Elementer som presenteres i oppstillingen over øvrige resultat-
elementer i totalresultatet, grupperes med utgangspunkt i om 
postene kan reklassifiseres til resultatregnskapet på et fremtidig 
tidspunkt eller ikke.

8. Finansielle instrumenter
Innregning og fraregning
Innregning av eiendeler og gjeld
Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på handle-
dagen, det vil si tidspunktet konsernet blir part i instrumentenes 
kontraktsmessige betingelser. 

Fraregning av finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler fraregnes når retten til å motta og beholde 
kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen har utløpt eller er 
overført. Konsernet inngår transaksjoner som innebærer at eien-
deler overføres til motpart, men hvor deler av eller all risiko og 
avkastning knyttet til eierskapet av den overførte eiendelen 
beholdes av konsernet. Hvis det vesentligste av risiko og avkast-
ning er beholdt, fraregnes ikke den finansielle eiendelen, men 
reklassifiseres til en egen eiendel eller gjeld som reflekterer de 
rettigheter etter forpliktelser som er etablert eller tilbakeholdt i 
overføringen. En slik transaksjon kan for eksempel innebære 
overføring av en låneportefølje hvor konsernet gjennom å garan-
tere for all risiko i porteføljen eller ved inngåelse av en ”total-return 
swap” likevel beholder risiko og avkastning knyttet til den overførte 
porteføljen.  

Fraregning av finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser fraregnes når de kontraktsmessige 
betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

Gjenkjøps- og salgsavtaler 
Verdipapirer som er kjøpt basert på en avtale om tilbakesalg, er 
som hovedregel ikke innregnet i regnskapet, siden konsernet ikke 
har tatt over risiko og avkastning. Dette er gjort uavhengig av hvor-
vidt konsernet har rett til å selge eller pantsette verdipapiret. Ved 
salg av mottatte verdipapirer regnskapsfører konsernet en for-
pliktelse i balansen. For mer informasjon se note 33 Mottatte
verdipapirer som kan selges eller pantsettes.

Verdipapirer som er solgt basert på en avtale om tilbakekjøp, 
er som hovedregel ikke fraregnet i regnskapet, siden risiko og 
avkastning normalt ikke er overført. Dette er gjort uavhengig av 
hvorvidt mottakeren har rett til å selge eller pantsette verdi-
papirene. Disse verdipapirene er presentert som verdipapirer i 
konsernets balanse og spesifisert i note 32 Overførte eiendeler 
eller eiendeler med andre restriksjoner.

Verdipapirinnlån og -utlån
Transaksjonene omfatter i hovedsak innlån eller utlån av aksjer. 
Avtaler om verdipapirinnlån og -utlån inngås som regel med 
sikkerhet i kontanter eller verdipapirer. 

Aksjer som er mottatt eller overført i slike transaksjoner, inn-
regnes eller fraregnes i hovedsak ikke, da risiko og avkastning 
forbundet med eierskapet til eiendelen normalt ikke er overtatt eller 
overført.
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Når stemmerettigheter er relevante antas DNB å ha kontroll når 
konsernet direkte eller indirekte har mer enn halvparten av eier-
interessene i et annet selskap, med mindre DNB gjennom avtaler 
ikke har tilsvarende stemmerett i relevante besluttende organer. 
For selskaper hvor konsernet har mindre enn halvparten av eier-
andelen gjør DNB en vurdering av om andre forhold tilsier at det
foreligger faktisk kontroll. Datterselskaper konsolideres fra det 
tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.

Ikke-kontrollerende eierinteresser som ikke tilfredsstiller 
definisjonen av egenkapital, klassifiseres som finansiell gjeld i 
balansen (Annen gjeld). 

Konsolidering av strukturerte enheter
Konsernet er involvert i variert forretningsaktivitet med bruk av 
strukturerte enheter som er utformet for å oppnå et spesifikt 
forretningsmessig formål. En strukturert enhet er et selskap 
utformet slik at stemmerettigheter eller lignende rettigheter ikke er 
den dominerende faktoren for å avgjøre hvem som kontrollerer 
selskapet. Et eksempel på dette er når stemmerettigheter kun 
gjelder administrative oppgaver og de relevante aktivitetene 
avgjøres gjennom kontraktsmessige avtaler. 

DNB (representert ved DNB Livsforsikring) investerer både i 
investeringsfond der DNB Asset Management er fondsforvalter og 
i fond som forvaltes av uavhengige forvaltere. Strukturerte enheter 
brukes hovedsakelig for å skaffe kunder tilgang til spesifikke porte-
føljer av eiendeler, spesielt innen forsikringsbransjen. Fonds-
forvaltere anvender ulike investeringsstrategier for å oppnå sine 
respektive mål. De fleste investeringsfondene finansierer sin drift 
ved å utstede innløselige aksjer, som kan innløses etter inne-
havers valg og som gir innehaveren rett til en forholdsmessig 
andel av netto eiendeler i det aktuelle fondet. DNBs investerings-
strategi medfører regelmessig handel i fond der målet er å oppnå 
langsiktig kapitalvekst.

Strukturerte enheter konsolideres når relasjonen mellom 
konsernet og den strukturerte enheten i substans indikerer at den 
strukturerte enheten er kontrollert av konsernet som følge av kon-
traktsmessige avtaler.  

Se note 31 Aksjer for mer informasjon om strukturerte enheter 
som ikke konsolideres.

Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte ordninger
Tilknyttede selskaper er selskaper der DNB har betydelig inn-
flytelse, dvs. kan påvirke finansielle og operasjonelle beslutninger i 
selskapet, men ikke har kontroll, alene eller sammen med andre, 
over selskapet. DNB har som utgangspunkt at man har betydelig 
innflytelse i selskaper hvor konsernet har en investering med eier-
andel på mellom 20 og 50 prosent. Tilknyttede selskaper inn-
regnes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. 

Felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som felles-
kontrollert virksomhet eller felleskontrollert driftsordning. For regn-
skapsføring av felleskontrollert virksomhet anvendes egenkapital-
metoden. Ved regnskapsføring av felleskontrollert driftsordning 
skal partene innregne sine rettigheter til eiendeler og gjeld i 
balansen og innregne i sitt resultatregnskap sin andel av inntekter 
og kostnader pådratt i felleskap. DNB sine felleskontrollerte 
ordninger er vurdert til å være felleskontrollerte virksomheter. 

Ved bruk av egenkapitalmetoden innregnes investeringen til 
anskaffelseskost på kjøpstidspunktet og justeres for etterfølgende 
endringer i konsernets andel av egenkapitalen i det tilknyttede sel-
skapet eller den felleskontrollerte virksomheten. Eventuell goodwill 
inngår i anskaffelseskost. Konsernets andel av over- eller under-
skudd resultatføres og tillegges anskaffelseskostnad av invester-
ingene sammen med andel av ikke resultatførte egenkapital-
endringer. Konsernets andel av underskudd resultatføres ikke 
hvis balanseført verdi av investeringen blir negativ, med mindre 

konsernet har pådratt seg forpliktelser eller avgitt garantier for det 
tilknyttede selskapets forpliktelser. 

Konsernet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det 
foreligger objektive indikasjoner på verdifall. Hvis det foreligger 
slike indikasjoner, testes investeringen for nedskrivning. Inve-
steringens balanseførte verdi blir sammenlignet med gjenvinnbart 
beløp (det høyeste av virkelige verdi med fratrekk av salgskost-
nader og bruksverdi) og om nødvendig vil den balanseførte verdi 
nedskrives til gjenvinnbart beløp.

Konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner 
mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper eller felles-
kontrollerte virksomheter elimineres. Det samme gjelder for 
urealiserte tap med mindre transaksjonen tilsier en nedskrivning 
av den overførte eiendelen. 

Omregning av transaksjoner i utenlandsk valuta 
Presentasjonsvaluta for konsernets konsoliderte regnskap er 
norske kroner. Konsernets største datterselskap, DNB Bank ASA, 
har norske kroner som sin funksjonelle valuta. Utenlandske filialers 
og datterselskapers balanser i annen funksjonell valuta omregnes 
til presentasjonsvalutaen norske kroner etter valutakurs på 
balansedagen. Resultatene omregnes etter valutakurser på 
transaksjonstidspunktene. Endringer i netto eiendeler som følge av 
valutakursendringer regnskapsføres som øvrige resultatelementer 
i totalresultatet.

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til selskapenes 
funksjonelle valuta til kurs på balansedagen. Verdiendringer for 
slike poster som følge av endret kurs mellom transaksjons- og 
balansedag, resultatføres. 

5. Virksomhet presentert som holdt for salg
Konsernet klassifiserer virksomhet som holdt for salg når 
balanseført verdi i hovedsak vil bli gjenvunnet ved en salgs-
transaksjon. Klassifisering som holdt for salg skjer fra det tids-
punktet ledelsen har vedtatt en konkret plan for avhendelse av 
virksomheten i sin nåværende form og det vurderes som over-
veiende sannsynlig at salget blir gjennomført i løpet av kort tid.

Datterselskaper som er ervervet med tanke på videresalg,
herunder selskaper overtatt som ledd i restrukturering av utlån,
klassifiseres som holdt for salg umiddelbart dersom konsernet 
forventer å avhende selskapet.

Virksomhet holdt for salg vurderes til det laveste av balanse-
ført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Overtatt virk-
somhet som umiddelbart klassifiseres som holdt for salg balanse-
føres ved førstegangsinnregning til virkelig verdi fratrukket salgs-
utgifter. 

Resultat etter skatt fra virksomhet, som tilfredsstiller kriterier 
for ”avviklet virksomhet”, presenteres separat på linjen "Resultat 
virksomhet holdt for salg, etter skatt" i konsernregnskapet. Totale 
eiendeler og total gjeld fra slik virksomhet presenteres hver for seg 
på linjene "Eiendeler holdt for salg" og "Forpliktelser holdt for salg" 
i konsernets balanseoppstilling.

6. Segmentinformasjon
Finansiell styring i DNB er orientert mot de ulike kundeseg-
mentene. Oppfølging av det totale kundeforholdet og lønnsomhet 
i kundesegmentene er viktige dimensjoner ved strategiske priori-
teringer og allokering av ressursene. Rapporterte tall for de ulike 
segmentene reflekterer konsernets samlede salg av produkter og 
tjenester til de relevante kundesegmentene.

Segmentinformasjon er basert på den interne finansielle 
rapporteringen til konsernledelsen (øverste beslutningsorgan) for å 
vurdere utvikling og allokere ressurser. Rapporteringen av drifts-
segmentene baseres på DNBs styringsmodell og konsernets 
regnskapsprinsipper. Tallene bygger på en rekke forutsetninger, 
estimater og skjønnsmessige fordelinger. 
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I henhold til styringsmodellen for DNB har driftssegmentene 
fullstendig resultatansvar etter skatt og for oppnåelse av mål for 
avkastning i forhold til allokert kapital. Alle konsernets kunde-
rettede aktiviteter er fordelt til driftssegmentene med tilhørende 
balanseposter, inntekter og kostnader. 

Over- eller underskuddslikviditet fra driftssegmentene plas-
seres i eller lånes fra konsernets likviditetsfunksjon til markeds-
betingelser, hvor rentevilkårene er tilpasset bindingstiden og 
konsernets finansieringssituasjon.

Når driftssegmentene samarbeider om levering av finansielle 
tjenester til kunder, prises de interne leveransene til markedsvilkår. 

Tjenester levert fra fellesfunksjoner og staber belastes drifts-
segmentene basert på leveranseavtaler. Felleskostnader som er 
indirekte knyttet til driftssegmentenes virksomhet, belastes de ulike 
driftssegmentene på bakgrunn av fordelingsnøkler. 

En del sentrale funksjoner og resultat av virksomhet som ikke 
er knyttet til driftssegmentene strategiske oppgaver, er regnskaps-
messig samlet i Konsernfunksjoner. Dette omfatter inntekter og 
kostnader ved konsernets likviditetsstyring, inntekter fra posisjo-
nering i egenkapitalinstrumenter utenom handelsporteføljen og 
renteinntekter tilordnet konsernets uallokerte kapital, eierrelaterte 
kostnader og forvaltningsresultatet fra bankens eiendomsporte-
følje. 

Resultat fra overtatt virksomhet som er fullt konsolidert i DNB-
konsernet, er presentert netto på linjen "Resultat overtatt virksom-
het" i den interne rapporteringen av segmentene. Effekten av 
konsolideringen av overtatt virksomhet er presentert i Konsern-
funksjoner.

Kapitalavkastning estimeres på grunnlag av intern måling av 
risikojustert kapitalbehov. Se note 2 Segmenter for en nærmere 
beskrivelse av prinsipper for allokering av kapital. 

7. Inntektsføring i resultatregnskapet og i 
totalresultatet

Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentemetode. 
Dette innebærer løpende inntektsføring av renter med tillegg av 
amortisering av etableringsgebyrer og eventuelt andre gebyrer 
som er å anse som en integrert del av den effektive renten. 

Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontrakts-
festede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Kontant-
strømmene inkluderer etableringsgebyrer og direkte transak-
sjonskostnader som ikke betales direkte av kunden. 

Inntektsføring av renter etter effektiv rentemetode benyttes 
både for balanseposter som vurderes til amortisert kost, og 
balanseposter som vurderes til virkelig verdi over resultatet, med 
unntak av etableringsgebyrer på utlån til virkelig verdi, som 
inntektsføres når de opptjenes. Renteinntekter på nedskrevne 
engasjementer beregnes som effektiv rente av netto nedskrevet 
verdi. 

Renteinntekter på finansielle instrumenter presentert som utlån 
innregnes i linjen for "Netto renteinntekter”.

I "Netto andre driftsinntekter" inngår blant annet gebyrer og 
provisjoner knyttet til betalingsformidling, kapitalforvaltning inklu-
sive suksesshonorar, kredittformidling, eiendomsmegling, 
corporate finance, verdipapirtjenester, forsikring og leieinntekter 
fra investeringseiendommer. Kredittformidlingsinntekter omfatter 
syndikeringsinntekter i form av gebyrer og provisjoner fra transak-
sjoner hvor DNB arrangerer lånene uten selv å beholde noen del 
av lånet eller deltar i lånesyndikatet og mottar en kompensasjon 
utover den effektive renten som tilfaller øvrige deltagere. Gebyrer 
som ikke inngår i effektiv renteberegning samt provisjoner, 
inntektsføres i perioden tjenesten er levert eller oppdraget er 
fullført.

Suksesshonorarer resultatføres når honorarene med stor grad 
av sikkerhet er opptjent og kan måles på en pålitelig måte. 

Gebyrer som inngår ved etablering av finansielle garantier, 
inntektsføres over garantienes løpetid under "Netto gevinster på 
finansielle instrumenter til virkelig verdi".

Utbytte fra investeringer resultatføres på det tidspunktet 
utbyttet er vedtatt på generalforsamlingen.

Inntekter fra finansielle instrumenter målt til virkelig verdi 
med verdiendring over resultatet er beskrevet under Finansielle 
instrumenter og netto inntekter fra investeringseiendom under 
Investeringseiendommer og varige driftsmidler.

Elementer som presenteres i oppstillingen over øvrige resultat-
elementer i totalresultatet, grupperes med utgangspunkt i om 
postene kan reklassifiseres til resultatregnskapet på et fremtidig 
tidspunkt eller ikke.

8. Finansielle instrumenter
Innregning og fraregning
Innregning av eiendeler og gjeld
Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på handle-
dagen, det vil si tidspunktet konsernet blir part i instrumentenes 
kontraktsmessige betingelser. 

Fraregning av finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler fraregnes når retten til å motta og beholde 
kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen har utløpt eller er 
overført. Konsernet inngår transaksjoner som innebærer at eien-
deler overføres til motpart, men hvor deler av eller all risiko og 
avkastning knyttet til eierskapet av den overførte eiendelen 
beholdes av konsernet. Hvis det vesentligste av risiko og avkast-
ning er beholdt, fraregnes ikke den finansielle eiendelen, men 
reklassifiseres til en egen eiendel eller gjeld som reflekterer de 
rettigheter etter forpliktelser som er etablert eller tilbakeholdt i 
overføringen. En slik transaksjon kan for eksempel innebære 
overføring av en låneportefølje hvor konsernet gjennom å garan-
tere for all risiko i porteføljen eller ved inngåelse av en ”total-return 
swap” likevel beholder risiko og avkastning knyttet til den overførte 
porteføljen.  

Fraregning av finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser fraregnes når de kontraktsmessige 
betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

Gjenkjøps- og salgsavtaler 
Verdipapirer som er kjøpt basert på en avtale om tilbakesalg, er 
som hovedregel ikke innregnet i regnskapet, siden konsernet ikke 
har tatt over risiko og avkastning. Dette er gjort uavhengig av hvor-
vidt konsernet har rett til å selge eller pantsette verdipapiret. Ved 
salg av mottatte verdipapirer regnskapsfører konsernet en for-
pliktelse i balansen. For mer informasjon se note 33 Mottatte
verdipapirer som kan selges eller pantsettes.

Verdipapirer som er solgt basert på en avtale om tilbakekjøp, 
er som hovedregel ikke fraregnet i regnskapet, siden risiko og 
avkastning normalt ikke er overført. Dette er gjort uavhengig av 
hvorvidt mottakeren har rett til å selge eller pantsette verdi-
papirene. Disse verdipapirene er presentert som verdipapirer i 
konsernets balanse og spesifisert i note 32 Overførte eiendeler 
eller eiendeler med andre restriksjoner.

Verdipapirinnlån og -utlån
Transaksjonene omfatter i hovedsak innlån eller utlån av aksjer. 
Avtaler om verdipapirinnlån og -utlån inngås som regel med 
sikkerhet i kontanter eller verdipapirer. 

Aksjer som er mottatt eller overført i slike transaksjoner, inn-
regnes eller fraregnes i hovedsak ikke, da risiko og avkastning 
forbundet med eierskapet til eiendelen normalt ikke er overtatt eller 
overført.
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Mottatte aksjer, inkludert sikkerhetsstillelse, registreres utenfor 
balansen uavhengig av om konsernet har lov til å selge eller pant-
sette verdipapirene på nytt. Ved salg av mottatte verdipapirer vil 
konsernet regnskapsføre en forpliktelse i balansen. For mer infor-
masjon se note 33 Mottatte verdipapirer som kan selges eller pant-
settes. 

Overførte aksjer og sikkerhetsstillelser som mottager har rett til 
å selge eller pantsette, presenteres som aksjer eller verdipapirer i 
konsernets balanse og er spesifisert i note 32 Overførte eiendeler
eller eiendeler med andre restriksjoner.

Klassifikasjon og presentasjon
Ved førstegangs regnskapsføring blir finansielle eiendeler klassi-
fisert i en av følgende kategorier avhengig av typen instrument og 
formålet med investeringen: 

 finansielle eiendeler holdt for tradingformål og derivater 
balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet 
(tradingportefølje)

 finansielle eiendeler bestemt regnskapsført til virkelig verdi 
med verdiendringer over resultatet  

 finansielle derivater utpekt som sikringsinstrumenter

 utlån og fordringer, balanseført til amortisert kost  

 holde-til-forfall investeringer, balanseført til amortisert kost

 finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, balanseført til virkelig 
verdi med verdiendringer over totalresultatet

Ved førstegangs regnskapsføring blir finansielle forpliktelser 
klassifisert i en av følgende kategorier:

 finansielle forpliktelser holdt for tradingformål og derivater 
balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet 
(tradingportefølje)

 finansielle forpliktelser bestemt regnskapsført til virkelig verdi 
med verdiendringer over resultatet 

 finansielle derivater utpekt som sikringsinstrumenter

 andre finansielle forpliktelser balanseført til amortisert kost

Retningslinjer for klassifikasjon i ulike porteføljer i DNB-konsernet 
fremkommer nedenfor. 

Finansielle eiendeler og forpliktelser i tradingporteføljen 
Finansielle instrumenter i tradingporteføljen innregnes på dag en 
til virkelig verdi. Virkelig verdi vil være transaksjonsprisen, med 
mindre en annen verdi kan begrunnes ut fra observerbare 
markedstransaksjoner. Se avsnitt under om fastsettelse av virkelig 
verdi ved etterfølgende verdimåling.

Verdiendringer på de finansielle instrumentene inngår i "Netto 
gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi" i resultat-
regnskapet. Renteinntekter og -kostnader for rentebærende instru-
menter inngår i "Netto renteinntekter".

Finansielle derivater presenteres som en eiendel når virkelig 
verdi er positiv og som en forpliktelse når virkelig verdi er negativ. 

Tradingporteføljen omfatter i hovedsak finansielle eiendeler og 
gjeld i DNB Markets og finansielle derivater med unntak av deri-
vater som anvendes til sikringsformål. I tillegg inneholder porte-
føljen verdipapirinnlån og innskudd der instrumentene benyttes 
aktivt i rente- og likviditetsstyringen og har kort gjenværende 
løpetid.

Finansielle eiendeler og forpliktelser bestemt regnskapsført til 
virkelig verdi med verdiendringer over resultatet  
Finansielle instrumenter i porteføljen innregnes til virkelig verdi. Se 
avsnitt under om fastsettelse av virkelig verdi ved etterfølgende 
verdimåling. Finansielle instrumenter klassifiseres i denne kate-
gorien dersom et av følgende kriterier er oppfylt:

 klassifiseringen eliminerer eller i vesentlig grad reduserer en
uoverensstemmelse i måling eller innregning som ellers ville 
ha oppstått ved måling av eiendeler eller forpliktelser eller ved 
regnskapsføring av tilhørende gevinster eller tap på ulikt 
grunnlag

 de finansielle instrumentene er en del av en portefølje som 
styres og vurderes på bakgrunn av virkelig verdi i samsvar 
med en dokumentert risikohåndterings- eller investerings-
strategi.

Verdiendringer på de finansielle instrumentene inngår i "Netto 
gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi" i resultat-
regnskapet. Renteinntekter og -kostnader knyttet til utlån bestemt 
regnskapsført til virkelig verdi og andre rentebærende instrumenter 
inngår i "Netto renteinntekter".

Verdiendringer på finansielle instrumenter innenfor livs-
forsikring inngår i "Netto finansresultat, DNB Livsforsikring". 

Porteføljene omfatter sertifikater, obligasjoner, aksjer, utlån 
med rentebinding utstedt i norske kroner, finansielle eiendeler der 
kunden bærer risikoen, finansielle omløpsmidler i livsforsikring, 
fastrenteverdipapirer i norske kroner, som aksjeindekserte obliga-
sjonsinnlån, bankinnskudd med aksjeavkastning og andre innlån 
med rentebinding i norske kroner.

Finansielle derivater utpekt som sikringsinstrument 
Konsernet inngår sikringstransaksjoner for å styre renterisiko på 
langsiktige innlån og innskudd i utenlandsk valuta. Disse regn-
skapsføres som virkelig verdisikringer. Se under Sikringsbokføring.

Utlån og fordringer balanseført til amortisert kost
Utlån og fordringer vurdert til amortisert kost innregnes til 
transaksjonsprisen med tillegg for direkte transaksjonsutgifter. 
Etterfølgende verdimåling følger effektiv rentemetode, redusert 
med eventuelle nedskrivninger. Den effektive rentemetoden er 
beskrevet under Inntektsføring i resultatregnskapet og i total-
resultatet.

Renteinntekter på finansielle instrumenter klassifisert som 
utlån inkluderes på linjen for "Netto renteinntekter" ved bruk av 
den effektive rentemetoden. 

Verdiendringer som kan knyttes til identifiserte objektive 
indikasjoner på verdifall på balansedagen for utlån som balanse-
føres til amortisert kost, og for porteføljene av utlån med rente-
binding vurdert til virkelig verdi, inngår i "Nedskrivninger på utlån 
og garantier".

Holde-til-forfall investeringer balanseført til amortisert kost  
Holde-til-forfall investeringer vurderes til amortisert kost og inn-
regnes til transaksjonsprisen med tillegg for direkte transaksjons-
utgifter. Etterfølgende verdimåling følger effektiv rentemetode,
redusert med eventuelle nedskrivninger. Den effektive rente-
metoden er beskrevet under Inntektsføring i resultatregnskapet 
og i totalresultatet.

Renteinntekter knyttet til instrumentene inngår i "Netto rente-
inntekter".  

Kategorien omfatter i hovedsak den internasjonale obliga-
sjonsporteføljen i DNB Markets og investeringer i obligasjoner 
i DNB Livsforsikring.  

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg, balanseført til virkelig 
verdi med verdiendringer over totalresultatet
Finansielle eiendeler i kategorien tilgjengelig for salg innregnes til 
virkelig verdi med etterfølgende verdiendring presentert i total-
resultatet. Se avsnitt under om fastsettelse av virkelig verdi ved 
etterfølgende verdimåling. På tidspunkt for realisasjon vil verdi-
endringen inngå som en del av gevinsten som presenteres i 
resultatregnskapet. Finansielle eiendeler klassifiseres i denne 
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kategorien hvis de ikke tilfredsstiller kriteriene for å klassifiseres i 
de øvrige kategoriene presentert over. 

Andre finansielle forpliktelser balanseført til amortisert kost
Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost innregnes til 
transaksjonsprisen med tillegg for direkte transaksjonsutgifter.

Rentekostnader på instrumentene inngår i "Netto renteinn-
tekter" basert på effektiv rentemetode. 

Kategorien omfatter innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner, 
utstedte obligasjoner, ansvarlig lånekapital og fondsobligasjons-
innlån. 

Utstedte finansielle garantier
Kontrakter som medfører at konsernet må godtgjøre innehaveren 
for et tap som følge av at en spesifikk debitor unnlater å betale i 
samsvar med betingelsene i et gjeldsinstrument, klassifiseres som 
utstedte finansielle garantier. 

Ved førstegangs regnskapsføring av utstedte finansielle garan-
tier balanseføres garantiene til mottatt vederlag for garantien. Ved 
etterfølgende måling vurderes utstedte finansielle garantier til det 
høyeste beløp av mottatt vederlag for garantien med fradrag for 
eventuelle resultatførte amortiseringer og beste estimat for ut-
betaling ved en eventuell innfrielse av garantien.

Ved utstedelse av finansielle garantier balanseføres veder-
laget for garantien under "Avsetninger" i balansen. Endring i 
balanseført verdi av finansielle garantier inngår på linjen "Netto 
gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi", bortsett fra 
verdiendring på garantier som inngår i engasjementer som er 
individuelt nedskrevet. Verdiendring for slike garantier er inkludert 
i "Nedskrivninger på utlån og garantier". 

Finansielt instrument med egenskaper som egenkapital
Utstedte hybridkapitalinstrumenter i konsernet er instrumenter der 
DNB har en ensidig rett til ikke å betale tilbake renter eller hoved-
stolen til investorene. Som følge av disse vilkårene tilfredsstiller 
ikke instrumentene kravene til forpliktelse og innregnes i kon-
sernets egenkapital på linjen Hybridkapital. Transaksjonskostnader 
og påløpte renter presenteres som en reduksjon i Opptjent egen-
kapital, mens fordelen av skattefradrag for rentene gir en økning i 
Opptjent egenkapital.  

Egenkapital i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner 
med kursen fra transaksjonsdatoen og er ikke gjenstand for senere 
revaluering.

Motregning
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser motregnes og 
presenteres med et nettobeløp i balansen når konsernet har en 
juridisk håndhevbar rett til å motregne, samt har til hensikt å gjøre 
opp eiendeler og forpliktelser på nettogrunnlag eller å realisere 
eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under ett. Masternetting-
avtaler eller tilsvarende avtaler gir rett til motregning ved mislig-
hold. En slik avtale reduserer konsernets eksponering ved mislig-
hold, men er ikke på egen hånd tilstrekkelig for å tilfredsstille 
kravene etter IFRS for motregning i balansen, siden det også er 
et krav om at man løpende har til hensikt å gjøre opp kontrakts-
messige kontantstrømmer netto. Se note 30 Motregning for 
detaljer om finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser omfattet 
av motregning. 

Fastsettelse av virkelig verdi
Virkelig verdi er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en 
eiendel eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet 
transaksjon mellom markedsdeltagere på måletidspunktet. Finan-
sielle eiendeler og forpliktelser i aktive markeder verdsettes til den 
prisen som er innenfor kjøpskurs-salgskurs-marginen, og som er 
mest representativ for virkelig verdi på måletidspunktet. I de fleste 

tilfeller utgjør kjøps- og salgskurser for disse instrumentene den 
mest representative prisen for henholdsvis eiendeler og for-
pliktelser. Derivater som vurderes netto, verdsettes til midtkurser 
på balansedagen.

Finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi, verdsettes 
på daglig basis med unntak av noen finansielle instrumenter som 
verdsettes på måneds- eller kvartalsbasis. Direkte observerbare 
priser i markedet brukes i så stor utstrekning som mulig. Verd-
settelsene for de ulike typene finansielle instrumenter er basert på 
anerkjente metoder og modeller. Prisene og inputparameterne 
som benyttes, kontrolleres og vurderes basert på etablerte rutiner 
og kontrollprosedyrer.

Kontrollmiljøet knyttet til virkelig verdimåling av finansielle 
instrumenter er en integrert del av selskapets regnskapsrap-
portering. Det utføres en rekke kontroller på daglig basis, herunder 
kontroll av dag en-resultat på handlede posisjoner samt kontroll av 
inputparameter som er sentrale i verdsettelsen. Ved måneds og 
kvartalsslutt blir det utført utvidede kontroller for å sikre at verd-
settelsene er i tråd med prinsippene for måling av virkelig verdi 
inklusive endringsanalyser. Det gis spesiell oppmerksomhet til 
verdsettelser i nivå 3 i verdsettelseshierarkiet der effektene kan 
være vesentlige eller særlig utfordrende. 

Instrumenter som omsettes i et aktivt marked 
For instrumenter som handles i et aktivt marked, benyttes den 
noterte prisen innhentet fra enten en børs, en megler eller et 
prissettingsbyrå.

Markedet er aktivt dersom det er mulig å fremskaffe eksterne 
observerbare priser, kurser eller renter og disse prisene represen-
terer faktiske og hyppige markedstransaksjoner.

Enkelte investeringer i aksjer, sertifikater og obligasjoner 
handles i aktive markeder. 

Instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked
Finansielle instrumenter som ikke omsettes i aktive markeder, 
verdsettes basert på ulike verdsettelsesteknikker og deles inn 
i to kategorier:

Verdsettelse basert på observerbare markedsdata:

 nylig observerte transaksjoner i det aktuelle instrumentet 
mellom informerte, villige og uavhengige parter

 instrumenter handlet i et aktivt marked som substansielt er likt 
det instrumentet som verdsettes

 andre verdsettelsesteknikker hvor de vesentligste 
parametrene er basert på observerbare markedsdata.

Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata:

 estimerte kontantstrømmer

 vurdering av eiendeler og gjeld i selskaper

 modeller hvor vesentlige parameter ikke er basert på 
observerbare markedsdata 

 eventuelle bransjestandarder.

I verdsettelsen av OTC derivater er det en justering av virkelig 
verdi for motpartens kredittrisiko (CVA) og for konsernets egen 
kredittrisiko (DVA). I tillegg er det en justering for den forventede 
finansieringskostnaden (FVA). 

Konsernet estimerer CVA som en funksjon av en simulert 
forventet positiv eksponering, sannsynligheten for motpartens 
mislighold og tapsgrad gitt mislighold. De fleste av konsernets 
derivatmotparter har ingen markedsbasert kredittspread og ingen 
ekstern rating. Intern rating er derfor kombinert med historiske 
spreader fra credit default-swapper (CDS), samt gjeldende CDS-
indekspriser for å estimere motpartens CDS-spread. Dette betyr 
at konsernet utnytter sine egne kredittmodeller og deres 
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Mottatte aksjer, inkludert sikkerhetsstillelse, registreres utenfor 
balansen uavhengig av om konsernet har lov til å selge eller pant-
sette verdipapirene på nytt. Ved salg av mottatte verdipapirer vil 
konsernet regnskapsføre en forpliktelse i balansen. For mer infor-
masjon se note 33 Mottatte verdipapirer som kan selges eller pant-
settes. 

Overførte aksjer og sikkerhetsstillelser som mottager har rett til 
å selge eller pantsette, presenteres som aksjer eller verdipapirer i 
konsernets balanse og er spesifisert i note 32 Overførte eiendeler
eller eiendeler med andre restriksjoner.

Klassifikasjon og presentasjon
Ved førstegangs regnskapsføring blir finansielle eiendeler klassi-
fisert i en av følgende kategorier avhengig av typen instrument og 
formålet med investeringen: 

 finansielle eiendeler holdt for tradingformål og derivater 
balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet 
(tradingportefølje)

 finansielle eiendeler bestemt regnskapsført til virkelig verdi 
med verdiendringer over resultatet  

 finansielle derivater utpekt som sikringsinstrumenter

 utlån og fordringer, balanseført til amortisert kost  

 holde-til-forfall investeringer, balanseført til amortisert kost

 finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, balanseført til virkelig 
verdi med verdiendringer over totalresultatet

Ved førstegangs regnskapsføring blir finansielle forpliktelser 
klassifisert i en av følgende kategorier:

 finansielle forpliktelser holdt for tradingformål og derivater 
balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet 
(tradingportefølje)

 finansielle forpliktelser bestemt regnskapsført til virkelig verdi 
med verdiendringer over resultatet 

 finansielle derivater utpekt som sikringsinstrumenter

 andre finansielle forpliktelser balanseført til amortisert kost

Retningslinjer for klassifikasjon i ulike porteføljer i DNB-konsernet 
fremkommer nedenfor. 

Finansielle eiendeler og forpliktelser i tradingporteføljen 
Finansielle instrumenter i tradingporteføljen innregnes på dag en 
til virkelig verdi. Virkelig verdi vil være transaksjonsprisen, med 
mindre en annen verdi kan begrunnes ut fra observerbare 
markedstransaksjoner. Se avsnitt under om fastsettelse av virkelig 
verdi ved etterfølgende verdimåling.

Verdiendringer på de finansielle instrumentene inngår i "Netto 
gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi" i resultat-
regnskapet. Renteinntekter og -kostnader for rentebærende instru-
menter inngår i "Netto renteinntekter".

Finansielle derivater presenteres som en eiendel når virkelig 
verdi er positiv og som en forpliktelse når virkelig verdi er negativ. 

Tradingporteføljen omfatter i hovedsak finansielle eiendeler og 
gjeld i DNB Markets og finansielle derivater med unntak av deri-
vater som anvendes til sikringsformål. I tillegg inneholder porte-
føljen verdipapirinnlån og innskudd der instrumentene benyttes 
aktivt i rente- og likviditetsstyringen og har kort gjenværende 
løpetid.

Finansielle eiendeler og forpliktelser bestemt regnskapsført til 
virkelig verdi med verdiendringer over resultatet  
Finansielle instrumenter i porteføljen innregnes til virkelig verdi. Se 
avsnitt under om fastsettelse av virkelig verdi ved etterfølgende 
verdimåling. Finansielle instrumenter klassifiseres i denne kate-
gorien dersom et av følgende kriterier er oppfylt:

 klassifiseringen eliminerer eller i vesentlig grad reduserer en
uoverensstemmelse i måling eller innregning som ellers ville 
ha oppstått ved måling av eiendeler eller forpliktelser eller ved 
regnskapsføring av tilhørende gevinster eller tap på ulikt 
grunnlag

 de finansielle instrumentene er en del av en portefølje som 
styres og vurderes på bakgrunn av virkelig verdi i samsvar 
med en dokumentert risikohåndterings- eller investerings-
strategi.

Verdiendringer på de finansielle instrumentene inngår i "Netto 
gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi" i resultat-
regnskapet. Renteinntekter og -kostnader knyttet til utlån bestemt 
regnskapsført til virkelig verdi og andre rentebærende instrumenter 
inngår i "Netto renteinntekter".

Verdiendringer på finansielle instrumenter innenfor livs-
forsikring inngår i "Netto finansresultat, DNB Livsforsikring". 

Porteføljene omfatter sertifikater, obligasjoner, aksjer, utlån 
med rentebinding utstedt i norske kroner, finansielle eiendeler der 
kunden bærer risikoen, finansielle omløpsmidler i livsforsikring, 
fastrenteverdipapirer i norske kroner, som aksjeindekserte obliga-
sjonsinnlån, bankinnskudd med aksjeavkastning og andre innlån 
med rentebinding i norske kroner.

Finansielle derivater utpekt som sikringsinstrument 
Konsernet inngår sikringstransaksjoner for å styre renterisiko på 
langsiktige innlån og innskudd i utenlandsk valuta. Disse regn-
skapsføres som virkelig verdisikringer. Se under Sikringsbokføring.

Utlån og fordringer balanseført til amortisert kost
Utlån og fordringer vurdert til amortisert kost innregnes til 
transaksjonsprisen med tillegg for direkte transaksjonsutgifter. 
Etterfølgende verdimåling følger effektiv rentemetode, redusert 
med eventuelle nedskrivninger. Den effektive rentemetoden er 
beskrevet under Inntektsføring i resultatregnskapet og i total-
resultatet.

Renteinntekter på finansielle instrumenter klassifisert som 
utlån inkluderes på linjen for "Netto renteinntekter" ved bruk av 
den effektive rentemetoden. 

Verdiendringer som kan knyttes til identifiserte objektive 
indikasjoner på verdifall på balansedagen for utlån som balanse-
føres til amortisert kost, og for porteføljene av utlån med rente-
binding vurdert til virkelig verdi, inngår i "Nedskrivninger på utlån 
og garantier".

Holde-til-forfall investeringer balanseført til amortisert kost  
Holde-til-forfall investeringer vurderes til amortisert kost og inn-
regnes til transaksjonsprisen med tillegg for direkte transaksjons-
utgifter. Etterfølgende verdimåling følger effektiv rentemetode,
redusert med eventuelle nedskrivninger. Den effektive rente-
metoden er beskrevet under Inntektsføring i resultatregnskapet 
og i totalresultatet.

Renteinntekter knyttet til instrumentene inngår i "Netto rente-
inntekter".  

Kategorien omfatter i hovedsak den internasjonale obliga-
sjonsporteføljen i DNB Markets og investeringer i obligasjoner 
i DNB Livsforsikring.  

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg, balanseført til virkelig 
verdi med verdiendringer over totalresultatet
Finansielle eiendeler i kategorien tilgjengelig for salg innregnes til 
virkelig verdi med etterfølgende verdiendring presentert i total-
resultatet. Se avsnitt under om fastsettelse av virkelig verdi ved 
etterfølgende verdimåling. På tidspunkt for realisasjon vil verdi-
endringen inngå som en del av gevinsten som presenteres i 
resultatregnskapet. Finansielle eiendeler klassifiseres i denne 
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kategorien hvis de ikke tilfredsstiller kriteriene for å klassifiseres i 
de øvrige kategoriene presentert over. 

Andre finansielle forpliktelser balanseført til amortisert kost
Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost innregnes til 
transaksjonsprisen med tillegg for direkte transaksjonsutgifter.

Rentekostnader på instrumentene inngår i "Netto renteinn-
tekter" basert på effektiv rentemetode. 

Kategorien omfatter innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner, 
utstedte obligasjoner, ansvarlig lånekapital og fondsobligasjons-
innlån. 

Utstedte finansielle garantier
Kontrakter som medfører at konsernet må godtgjøre innehaveren 
for et tap som følge av at en spesifikk debitor unnlater å betale i 
samsvar med betingelsene i et gjeldsinstrument, klassifiseres som 
utstedte finansielle garantier. 

Ved førstegangs regnskapsføring av utstedte finansielle garan-
tier balanseføres garantiene til mottatt vederlag for garantien. Ved 
etterfølgende måling vurderes utstedte finansielle garantier til det 
høyeste beløp av mottatt vederlag for garantien med fradrag for 
eventuelle resultatførte amortiseringer og beste estimat for ut-
betaling ved en eventuell innfrielse av garantien.

Ved utstedelse av finansielle garantier balanseføres veder-
laget for garantien under "Avsetninger" i balansen. Endring i 
balanseført verdi av finansielle garantier inngår på linjen "Netto 
gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi", bortsett fra 
verdiendring på garantier som inngår i engasjementer som er 
individuelt nedskrevet. Verdiendring for slike garantier er inkludert 
i "Nedskrivninger på utlån og garantier". 

Finansielt instrument med egenskaper som egenkapital
Utstedte hybridkapitalinstrumenter i konsernet er instrumenter der 
DNB har en ensidig rett til ikke å betale tilbake renter eller hoved-
stolen til investorene. Som følge av disse vilkårene tilfredsstiller 
ikke instrumentene kravene til forpliktelse og innregnes i kon-
sernets egenkapital på linjen Hybridkapital. Transaksjonskostnader 
og påløpte renter presenteres som en reduksjon i Opptjent egen-
kapital, mens fordelen av skattefradrag for rentene gir en økning i 
Opptjent egenkapital.  

Egenkapital i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner 
med kursen fra transaksjonsdatoen og er ikke gjenstand for senere 
revaluering.

Motregning
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser motregnes og 
presenteres med et nettobeløp i balansen når konsernet har en 
juridisk håndhevbar rett til å motregne, samt har til hensikt å gjøre 
opp eiendeler og forpliktelser på nettogrunnlag eller å realisere 
eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under ett. Masternetting-
avtaler eller tilsvarende avtaler gir rett til motregning ved mislig-
hold. En slik avtale reduserer konsernets eksponering ved mislig-
hold, men er ikke på egen hånd tilstrekkelig for å tilfredsstille 
kravene etter IFRS for motregning i balansen, siden det også er 
et krav om at man løpende har til hensikt å gjøre opp kontrakts-
messige kontantstrømmer netto. Se note 30 Motregning for 
detaljer om finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser omfattet 
av motregning. 

Fastsettelse av virkelig verdi
Virkelig verdi er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en 
eiendel eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet 
transaksjon mellom markedsdeltagere på måletidspunktet. Finan-
sielle eiendeler og forpliktelser i aktive markeder verdsettes til den 
prisen som er innenfor kjøpskurs-salgskurs-marginen, og som er 
mest representativ for virkelig verdi på måletidspunktet. I de fleste 

tilfeller utgjør kjøps- og salgskurser for disse instrumentene den 
mest representative prisen for henholdsvis eiendeler og for-
pliktelser. Derivater som vurderes netto, verdsettes til midtkurser 
på balansedagen.

Finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi, verdsettes 
på daglig basis med unntak av noen finansielle instrumenter som 
verdsettes på måneds- eller kvartalsbasis. Direkte observerbare 
priser i markedet brukes i så stor utstrekning som mulig. Verd-
settelsene for de ulike typene finansielle instrumenter er basert på 
anerkjente metoder og modeller. Prisene og inputparameterne 
som benyttes, kontrolleres og vurderes basert på etablerte rutiner 
og kontrollprosedyrer.

Kontrollmiljøet knyttet til virkelig verdimåling av finansielle 
instrumenter er en integrert del av selskapets regnskapsrap-
portering. Det utføres en rekke kontroller på daglig basis, herunder 
kontroll av dag en-resultat på handlede posisjoner samt kontroll av 
inputparameter som er sentrale i verdsettelsen. Ved måneds og 
kvartalsslutt blir det utført utvidede kontroller for å sikre at verd-
settelsene er i tråd med prinsippene for måling av virkelig verdi 
inklusive endringsanalyser. Det gis spesiell oppmerksomhet til 
verdsettelser i nivå 3 i verdsettelseshierarkiet der effektene kan 
være vesentlige eller særlig utfordrende. 

Instrumenter som omsettes i et aktivt marked 
For instrumenter som handles i et aktivt marked, benyttes den 
noterte prisen innhentet fra enten en børs, en megler eller et 
prissettingsbyrå.

Markedet er aktivt dersom det er mulig å fremskaffe eksterne 
observerbare priser, kurser eller renter og disse prisene represen-
terer faktiske og hyppige markedstransaksjoner.

Enkelte investeringer i aksjer, sertifikater og obligasjoner 
handles i aktive markeder. 

Instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked
Finansielle instrumenter som ikke omsettes i aktive markeder, 
verdsettes basert på ulike verdsettelsesteknikker og deles inn 
i to kategorier:

Verdsettelse basert på observerbare markedsdata:

 nylig observerte transaksjoner i det aktuelle instrumentet 
mellom informerte, villige og uavhengige parter

 instrumenter handlet i et aktivt marked som substansielt er likt 
det instrumentet som verdsettes

 andre verdsettelsesteknikker hvor de vesentligste 
parametrene er basert på observerbare markedsdata.

Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata:

 estimerte kontantstrømmer

 vurdering av eiendeler og gjeld i selskaper

 modeller hvor vesentlige parameter ikke er basert på 
observerbare markedsdata 

 eventuelle bransjestandarder.

I verdsettelsen av OTC derivater er det en justering av virkelig 
verdi for motpartens kredittrisiko (CVA) og for konsernets egen 
kredittrisiko (DVA). I tillegg er det en justering for den forventede 
finansieringskostnaden (FVA). 

Konsernet estimerer CVA som en funksjon av en simulert 
forventet positiv eksponering, sannsynligheten for motpartens 
mislighold og tapsgrad gitt mislighold. De fleste av konsernets 
derivatmotparter har ingen markedsbasert kredittspread og ingen 
ekstern rating. Intern rating er derfor kombinert med historiske 
spreader fra credit default-swapper (CDS), samt gjeldende CDS-
indekspriser for å estimere motpartens CDS-spread. Dette betyr 
at konsernet utnytter sine egne kredittmodeller og deres 
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rangeringsevne, men kalibrerer mot prisnivåer for tilsvarende 
kredittrisiko i markedet. DVA er basert på samme tilnærming der 
en vurdering av DNBs kredittspread er brukt.

FVA gjenspeiler nåverdien av forventet fremtidig finansierings-
kostnad knyttet til eksponeringen for usikrede derivater. Den 
beregnes ved å anvende en finansieringsmargin over den for-
ventede eksponeringen. Det beregnes ikke finansieringsfordel for 
de posisjoner det er beregnet DVA for.

For finansielle instrumenter som måles ved bruk av en verd-
settelsesteknikk, kan en gevinst eller et tap fra tid til annen oppstå 
når den estimerte virkelige verdien er forskjellig fra transaksjons-
prisen. Når målingen er basert på ikke-observerbare inputpara-
meter (nivå 3), er gevinsten eller tapet utsatt og derfor ikke inn-
regnet på dag én. Endringer i virkelig verdi på et senere tidspunkt 
er kun innregnet i den grad dette skylds forhold som markeds-
aktører ville tatt i betraktning. 

Nedskrivning av finansielle eiendeler 
På hvert rapporteringstidspunkt vurderer konsernet om det fore-
ligger objektive indikasjoner på verdifall som følge av en eller flere 
hendelser som har funnet sted etter førstegangsinnregning (taps-
hendelse) og tapshendelsen har innvirkning på de estimerte frem-
tidige kontantstrømmer. En finansiell eiendel eller gruppe av 
finansielle eiendeler nedskrives hvis det foreligger objektive 
indikasjoner på verdifall. Objektive indikasjoner på verdifall 
omfatter blant annet vurdering av følgende tapshendelser:

 vesentlige finansielle problemer hos debitor

 betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd

 tilfeller der det anses som sannsynlig at debitor vil innlede 
gjeldsforhandling

 andre konkrete forhold som har inntruffet. 

Reforhandling av lånebetingelser for å lette låntagers stilling 
regnes som en tapshendelse. 

Individuelle nedskrivninger på utlån 
Dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall, beregnes 
nedskrivning på utlån som forskjellen mellom balanseført verdi og 
nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert 
med lånets opprinnelige effektive rente. 

Beregning av estimerte fremtidige kontantstrømmer gjennom-
føres av forretningsområdene og tar utgangspunkt i utvikling i 
engasjementet, erfaringer med debitor, sannsynlig utfall av for-
handlinger og forventet makroøkonomisk utvikling som påvirker 
kontantstrømmene til kunden. Det vurderes også sannsynlighet for 
gjeldsforhandlinger og konkurs, herunder muligheter for over-
takelse av sikkerheter. Ved verdsettelse av sikkerheter benyttes 
anerkjente metoder for verdsettelse av de underliggende eien-
deler.    

Individuelle nedskrivninger på utlån reduserer engasjement-
enes balanseførte verdi. Periodens nedskrivning resultatføres 
under "Nedskrivninger på utlån og garantier". 

Gruppenedskrivninger på utlån
Utlån som ikke er individuelt nedskrevet, blir vurdert for verdifall 
samlet i gruppe. Vurderingen baseres på hvorvidt det foreligger 
objektive indikasjoner for verdifall som kan relateres til en gruppe 
av finansielle eiendeler. 

Utlån er gruppert ut fra lik kredittrisiko og i samsvar med inn-
deling av kundene etter hovedsektorer eller -næringer samt 
risikoklasse. Beregning av nedskrivning foretas per gruppe av 
finansielle eiendeler med utgangspunkt i estimater for konjunktur-
situasjonen samt tapserfaring for de respektive gruppene.

Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes balanse-
førte verdi. For utlån resultatføres periodens endringer under 

"Nedskrivninger på utlån og garantier". Gruppenedskrivningene 
er på samme måte som individuelle nedskrivninger neddiskontert. 
Neddiskonteringsfaktoren er basert på observerte erfaringstall fra 
individuelle nedskrivninger. 

Overtagelse av eiendeler 
Eiendeler som overtas i forbindelse med oppfølging av mislig-
holdte og nedskrevne engasjementer, verdsettes ved overtagelsen 
til virkelig verdi. Slike eiendeler klassifiseres i balansen etter sin 
art. Eventuelle differanser mellom balanseført verdi på engasje-
mentet og virkelig verdi av eiendelen resultatføres under "Ned-
skrivninger på utlån og garantier". Etterfølgende verdivurdering og 
klassifisering av resultateffekter følger prinsippene for den aktuelle 
balanseposten. 

Sikringsbokføring  
Ved individuell sikring eksisterer det en entydig, direkte og 
dokumentert sammenheng mellom verdisvingninger på sikrings-
objektet som skyldes den sikrede risikoen, og verdisvingninger for 
det finansielle derivatet (sikringsinstrumentet). 

Ved inngåelse av sikringstransaksjonen dokumenteres sam-
menhengen mellom sikringsinstrumentet og -objektet. I tillegg 
dokumenteres den underliggende risikostyringmålsettingen og 
strategi for sikringstransaksjonen. Endring i virkelig verdi relatert til 
sikret risiko for sikringsobjektet og instrumentet vurderes periodisk
for å sikre nødvendig sikringseffektivitet. Sikringsinstrumentene 
vurderes til virkelig verdi og endring i virkelig verdi resultatføres 
under "Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi". 

For sikringsobjektet, i virkelig verdi sikring, regnskapsføres 
endring i virkelig verdi knyttet til den sikrede risiko som et tillegg til 
eller fradrag i balanseført verdi av finansiell gjeld og eiendeler og 
resultatføres under "Netto gevinster på finansielle instrumenter til 
virkelig verdi".

Dersom sikringsforholdet avbrytes eller tilstrekkelig sikrings-
effektivitet ikke kan verifiseres, amortiseres den akkumulerte 
verdiendringen tilknyttet sikringsobjektet over gjenværende løpetid.

Konsernet foretar en sikring av investeringer i utenlandske 
datterselskaper for å eliminere valutarisiko på investert beløp. 
Sikringsforretningene gjøres gjennom valutaswapper eller lange 
innlån i valuta. I konsernregnskapet regnskapsføres disse sikrings-
relasjonene som sikring av netto investeringer i utenlandske 
datterselskaper.
     
9. Investeringseiendommer og varige 

driftsmidler 
Eiendommer som eies for å oppnå avkastning gjennom leie-
inntekter og verdistigning, presenteres som investeringseien-
dommer i balansen. Eiendom som i hovedsak benyttes til egen 
virksomhet, presenteres som eierbenyttet eiendom.

Øvrige materielle eiendeler klassifiseres som varige drifts-
midler. 

Investeringseiendommer og eierbenyttet eiendom måles ved 
førstegangs balanseføring til kostpris inkludert anskaffelsesutgifter. 

I etterfølgende perioder måles investeringseiendommer til 
virkelig verdi. Det foretas derfor ikke årlige avskrivninger av 
investeringseiendommer. Virkelig verdi fastsettes basert på aner-
kjente verdsettelsesmetoder. Det benyttes intern og ekstern eien-
domsekspertise til verdivurderingene. Det innhentes et utvalg av 
eksterne takster som sammenholdes med interne verdivurderinger 
for kontrollformål. Det gjøres i tillegg analyser av endringer fra 
forrige periode, samt sensitivitetsvurderinger for ulike anslag på 
parameterverdier som inngår i en totalvurdering av virkelig verdi 
målingen. Verdsettelsesleverandører følges også opp løpende 
gjennom dialog og forespørsler knyttet til verdsettelsene av 
enkelteiendommer. Verdiendring for investeringseiendommer 
innen livsforsikring resultatføres under "Netto finansresultat, DNB 
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Livsforsikring". Verdiendring for øvrige investeringseiendommer i 
konsernet fremkommer på linjen "Netto gevinster på investerings-
eiendom" i resultatet. 

Bygninger som eies av DNB Livsforsikring i kollektivporte-
føljen, og som benyttes til egen virksomhet av konsernet, vurderes 
etter verdireguleringsmodellen.

Øvrige materielle eiendeler måles til anskaffelseskost fra-
trukket akkumulerte lineære avskrivninger og nedskrivninger. 
Anskaffelseskost inkluderer utgifter direkte relatert til anskaffelsen 
av eiendelen. Etterfølgende utgifter balanseføres på relevante 
eiendeler når det er sannsynlig at det er knyttet fremtidige øko-
nomiske fordeler til utgiften som tilfaller konsernet og disse kan 
måles pålitelig. Reparasjoner og vedlikehold kostnadsføres 
løpende i resultatregnskapet.

Eiendelenes restverdier og brukstider revurderes årlig 
og justeres om nødvendig. Gevinst og tap ved salg av varige 
driftsmidler inngår i "Netto gevinster på varige og immaterielle 
eiendeler". 

10. Immaterielle eiendeler
Goodwill 
Goodwill innregnes første gang på oppkjøpstidspunktet, med det 
beløpet som summen av overført vederlag og innregnet beløp 
knyttet til ikke-kontrollerende eierinteresser overstiger virkelig verdi 
av oppkjøpte identifiserbare eiendeler og forpliktelser overtatt i en 
virksomhetssammenslutning. Goodwill ved oppkjøp allokeres til 
hver kontantgenererende enhet eller gruppe av kontant-
genererende enheter som forventes å dra nytte av synergi-
effektene av sammenslutningen. Etter førstegangs innregning 
måles goodwill til kostpris med fradrag for eventuelle akkumulerte 
nedskrivninger.

Utvikling av IT-systemer og programvare
Kjøpt programvare balanseføres til anskaffelseskost med tillegg 
av utgifter for å gjøre programvaren klar til bruk. Identifiserbare 
utgifter til egenutviklet programvare, som kontrolleres av konsernet 
og der det er sannsynlig at økonomiske fordeler dekker utviklings-
utgiftene på balansetidspunktet, balanseføres som immaterielle 
eiendeler. Vurderingen av de balanseførte verdiene evaluerer de 
økonomiske fordelene på bakgrunn av lønnsomhetsanalyser. 
Utviklingsutgifter inkluderer utgifter til ansatte som er direkte 
involvert i programutviklingen, materiell og en andel av direkte 
henførbare fellesutgifter. Utgifter knyttet til vedlikehold av program-
vare og IT-systemer kostnadsføres løpende over resultatregn-
skapet. Balanseførte programvareutgifter avskrives lineært over 
forventet økonomisk levetid, som normalt er fem år. Vurdering av 
hvorvidt det foreligger behov for nedskrivninger følger de prinsip-
per som beskrevet nedenfor.

11. Nedskrivning av materielle og immaterielle 
eiendeler 

Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall for materielle eller
immaterielle eiendeler, vil eiendelenes gjenvinnbare beløp 
estimeres for å beregne eventuell nedskrivning. Goodwill og 
immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes for verdifall 
minimum årlig selv om det ikke foreligger indikasjoner på at eien-
delene har falt i verdi. DNB har valgt å gjennomføre den årlige 
testen i fjerde kvartal. 

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige 
verdi med fratrekk av salgskostnader og dens bruksverdi. Eien-
delenes balanseførte verdi nedskrives til gjenvinnbart beløp 
dersom balanseført verdi er høyere enn estimert gjenvinnbart 
beløp. Se note 38 Immaterielle eiendeler, for en beskrivelse av 
nedskrivningstest.

Konsernet benytter blant annet følgende relevante kriterier for 
å vurdere om det foreligger indikasjoner på at en eiendel har falt i 
verdi:

 fall i eiendelens markedsverdi

 endringer i langsiktig avkastningskrav som kan påvirke 
diskonteringsrenten som benyttes ved beregning av 
eiendelens bruksverdi

 planer om restrukturering eller avvikling 

 eiendelens inntjening er lavere enn forventet

Ved beregning av bruksverdi tar man utgangspunkt i historiske 
resultater samt plantall som er godkjent av ledelsen. Med basis i 
plantall for vurderingsenhetene beregnes en fremtidig kontant-
strøm, definert som mulig utbytte til eier. Mulig utbytte består av 
resultat fra vurderingsenhetene korrigert for behov for å bygge 
tilstrekkelig kapital for å dekke forventede kapitalkrav. Økt 
kapitalbehov som følge av vekst i vurderingsenhetene kan 
medføre behov for å holde tilbake deler av resultatet, eller 
eventuelt tilføre mer kapital fra eier dersom resultatet i 
vurderingsenhetene ikke er tilstrekkelig til å bygge nødvendig 
kapital. Utover planperioden, som er tre år, er det lagt til grunn 
en utvikling i kontantstrøm i samsvar med markedsforventninger 
for den type virksomhet som inngår i vurderingsenheten. Det 
etableres fremtidige kontantstrømmer for en periode på til sammen 
ti år, mens det for den etterfølgende perioden benyttes Gordons 
vekstformel for beregning av terminalverdien som inngår. 

Avkastningskravet er basert på en vurdering av hva som er 
markedets avkastningskrav til den type virksomhet som inngår i 
vurderingsenheten. Avkastningskravet reflekterer risikoen i virk-
somheten. 

12. Forpliktelser til forsikringstagerne 
DNB Livsforsikrings produkter består av kollektiv pensjons-
forsikring, kollektiv foreningsforsikring, individuell kapitalforsikring, 
individuell rente- og pensjonsforsikring, produkter med inve-
steringsvalg, gruppelivsforsikring og skadeforsikring knyttet til liv 
og helse. DNB Livsforsikring tilbyr også skadeforsikring innenfor 
personrisiko, hovedsakelig bestående av lovbestemt yrkesskade 
og tilhørende dekninger. 

Forsikringstekniske avsetninger i livsforsikring
Forsikringstekniske avsetninger i henhold til Forsikringsvirksom-
hetsloven består av premiereserve, tilleggsavsetninger, kurs-
reguleringsfond, erstatningsavsetning, risikoutjevningsfond og 
andre tekniske avsetninger. I tillegg inngår premiefond, innskudds-
fond og pensjonistenes overskuddsfond i de forsikringsmessige 
avsetningene. Foruten risikoutjevningsfondet, som klassifiseres 
som egenkapital, er samtlige av de forsikringsmessige av-
setningene klassifisert som kundeforpliktelse. 

Premiereserve er avsetning for å sikre fremtidige forsikrings-
messige forpliktelser overfor forsikringstagerne og forsikrede. 
Premiereserven er beregnet som forsikringsteknisk kontantverdi, 
det vil si nåverdien av selskapets totale forsikringsforpliktelser 
inklusive kostnader, med fradrag av kontantverdien av fremtidig 
avtalt premie. 

Tilleggsavsetningene er en betinget kundetildelt avsetning 
hvor årets endring føres i resultatregnskapet. Forsikrings-
virksomhetsloven gir bestemmelser om anvendelse av og størrelse 
på tilleggsavsetningene. Den maksimale avsetningen per kontrakt 
kan etter de nevnte bestemmelser ikke utgjøre mer enn 12 prosent 
av premiereserven for kontrakten. Den faktiske avsetningen for det 
enkelte år vurderes i forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonene. 
Tilleggsavsetninger kan anvendes til dekning av renteunderskudd 
når årets avkastning er lavere enn den garanterte renten.
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Årsregnskap DNB-konsernet



rangeringsevne, men kalibrerer mot prisnivåer for tilsvarende 
kredittrisiko i markedet. DVA er basert på samme tilnærming der 
en vurdering av DNBs kredittspread er brukt.

FVA gjenspeiler nåverdien av forventet fremtidig finansierings-
kostnad knyttet til eksponeringen for usikrede derivater. Den 
beregnes ved å anvende en finansieringsmargin over den for-
ventede eksponeringen. Det beregnes ikke finansieringsfordel for 
de posisjoner det er beregnet DVA for.

For finansielle instrumenter som måles ved bruk av en verd-
settelsesteknikk, kan en gevinst eller et tap fra tid til annen oppstå 
når den estimerte virkelige verdien er forskjellig fra transaksjons-
prisen. Når målingen er basert på ikke-observerbare inputpara-
meter (nivå 3), er gevinsten eller tapet utsatt og derfor ikke inn-
regnet på dag én. Endringer i virkelig verdi på et senere tidspunkt 
er kun innregnet i den grad dette skylds forhold som markeds-
aktører ville tatt i betraktning. 

Nedskrivning av finansielle eiendeler 
På hvert rapporteringstidspunkt vurderer konsernet om det fore-
ligger objektive indikasjoner på verdifall som følge av en eller flere 
hendelser som har funnet sted etter førstegangsinnregning (taps-
hendelse) og tapshendelsen har innvirkning på de estimerte frem-
tidige kontantstrømmer. En finansiell eiendel eller gruppe av 
finansielle eiendeler nedskrives hvis det foreligger objektive 
indikasjoner på verdifall. Objektive indikasjoner på verdifall 
omfatter blant annet vurdering av følgende tapshendelser:

 vesentlige finansielle problemer hos debitor

 betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd

 tilfeller der det anses som sannsynlig at debitor vil innlede 
gjeldsforhandling

 andre konkrete forhold som har inntruffet. 

Reforhandling av lånebetingelser for å lette låntagers stilling 
regnes som en tapshendelse. 

Individuelle nedskrivninger på utlån 
Dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall, beregnes 
nedskrivning på utlån som forskjellen mellom balanseført verdi og 
nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert 
med lånets opprinnelige effektive rente. 

Beregning av estimerte fremtidige kontantstrømmer gjennom-
føres av forretningsområdene og tar utgangspunkt i utvikling i 
engasjementet, erfaringer med debitor, sannsynlig utfall av for-
handlinger og forventet makroøkonomisk utvikling som påvirker 
kontantstrømmene til kunden. Det vurderes også sannsynlighet for 
gjeldsforhandlinger og konkurs, herunder muligheter for over-
takelse av sikkerheter. Ved verdsettelse av sikkerheter benyttes 
anerkjente metoder for verdsettelse av de underliggende eien-
deler.    

Individuelle nedskrivninger på utlån reduserer engasjement-
enes balanseførte verdi. Periodens nedskrivning resultatføres 
under "Nedskrivninger på utlån og garantier". 

Gruppenedskrivninger på utlån
Utlån som ikke er individuelt nedskrevet, blir vurdert for verdifall 
samlet i gruppe. Vurderingen baseres på hvorvidt det foreligger 
objektive indikasjoner for verdifall som kan relateres til en gruppe 
av finansielle eiendeler. 

Utlån er gruppert ut fra lik kredittrisiko og i samsvar med inn-
deling av kundene etter hovedsektorer eller -næringer samt 
risikoklasse. Beregning av nedskrivning foretas per gruppe av 
finansielle eiendeler med utgangspunkt i estimater for konjunktur-
situasjonen samt tapserfaring for de respektive gruppene.

Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes balanse-
førte verdi. For utlån resultatføres periodens endringer under 

"Nedskrivninger på utlån og garantier". Gruppenedskrivningene 
er på samme måte som individuelle nedskrivninger neddiskontert. 
Neddiskonteringsfaktoren er basert på observerte erfaringstall fra 
individuelle nedskrivninger. 

Overtagelse av eiendeler 
Eiendeler som overtas i forbindelse med oppfølging av mislig-
holdte og nedskrevne engasjementer, verdsettes ved overtagelsen 
til virkelig verdi. Slike eiendeler klassifiseres i balansen etter sin 
art. Eventuelle differanser mellom balanseført verdi på engasje-
mentet og virkelig verdi av eiendelen resultatføres under "Ned-
skrivninger på utlån og garantier". Etterfølgende verdivurdering og 
klassifisering av resultateffekter følger prinsippene for den aktuelle 
balanseposten. 

Sikringsbokføring  
Ved individuell sikring eksisterer det en entydig, direkte og 
dokumentert sammenheng mellom verdisvingninger på sikrings-
objektet som skyldes den sikrede risikoen, og verdisvingninger for 
det finansielle derivatet (sikringsinstrumentet). 

Ved inngåelse av sikringstransaksjonen dokumenteres sam-
menhengen mellom sikringsinstrumentet og -objektet. I tillegg 
dokumenteres den underliggende risikostyringmålsettingen og 
strategi for sikringstransaksjonen. Endring i virkelig verdi relatert til 
sikret risiko for sikringsobjektet og instrumentet vurderes periodisk
for å sikre nødvendig sikringseffektivitet. Sikringsinstrumentene 
vurderes til virkelig verdi og endring i virkelig verdi resultatføres 
under "Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi". 

For sikringsobjektet, i virkelig verdi sikring, regnskapsføres 
endring i virkelig verdi knyttet til den sikrede risiko som et tillegg til 
eller fradrag i balanseført verdi av finansiell gjeld og eiendeler og 
resultatføres under "Netto gevinster på finansielle instrumenter til 
virkelig verdi".

Dersom sikringsforholdet avbrytes eller tilstrekkelig sikrings-
effektivitet ikke kan verifiseres, amortiseres den akkumulerte 
verdiendringen tilknyttet sikringsobjektet over gjenværende løpetid.

Konsernet foretar en sikring av investeringer i utenlandske 
datterselskaper for å eliminere valutarisiko på investert beløp. 
Sikringsforretningene gjøres gjennom valutaswapper eller lange 
innlån i valuta. I konsernregnskapet regnskapsføres disse sikrings-
relasjonene som sikring av netto investeringer i utenlandske 
datterselskaper.
     
9. Investeringseiendommer og varige 

driftsmidler 
Eiendommer som eies for å oppnå avkastning gjennom leie-
inntekter og verdistigning, presenteres som investeringseien-
dommer i balansen. Eiendom som i hovedsak benyttes til egen 
virksomhet, presenteres som eierbenyttet eiendom.

Øvrige materielle eiendeler klassifiseres som varige drifts-
midler. 

Investeringseiendommer og eierbenyttet eiendom måles ved 
førstegangs balanseføring til kostpris inkludert anskaffelsesutgifter. 

I etterfølgende perioder måles investeringseiendommer til 
virkelig verdi. Det foretas derfor ikke årlige avskrivninger av 
investeringseiendommer. Virkelig verdi fastsettes basert på aner-
kjente verdsettelsesmetoder. Det benyttes intern og ekstern eien-
domsekspertise til verdivurderingene. Det innhentes et utvalg av 
eksterne takster som sammenholdes med interne verdivurderinger 
for kontrollformål. Det gjøres i tillegg analyser av endringer fra 
forrige periode, samt sensitivitetsvurderinger for ulike anslag på 
parameterverdier som inngår i en totalvurdering av virkelig verdi 
målingen. Verdsettelsesleverandører følges også opp løpende 
gjennom dialog og forespørsler knyttet til verdsettelsene av 
enkelteiendommer. Verdiendring for investeringseiendommer 
innen livsforsikring resultatføres under "Netto finansresultat, DNB 
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Livsforsikring". Verdiendring for øvrige investeringseiendommer i 
konsernet fremkommer på linjen "Netto gevinster på investerings-
eiendom" i resultatet. 

Bygninger som eies av DNB Livsforsikring i kollektivporte-
føljen, og som benyttes til egen virksomhet av konsernet, vurderes 
etter verdireguleringsmodellen.

Øvrige materielle eiendeler måles til anskaffelseskost fra-
trukket akkumulerte lineære avskrivninger og nedskrivninger. 
Anskaffelseskost inkluderer utgifter direkte relatert til anskaffelsen 
av eiendelen. Etterfølgende utgifter balanseføres på relevante 
eiendeler når det er sannsynlig at det er knyttet fremtidige øko-
nomiske fordeler til utgiften som tilfaller konsernet og disse kan 
måles pålitelig. Reparasjoner og vedlikehold kostnadsføres 
løpende i resultatregnskapet.

Eiendelenes restverdier og brukstider revurderes årlig 
og justeres om nødvendig. Gevinst og tap ved salg av varige 
driftsmidler inngår i "Netto gevinster på varige og immaterielle 
eiendeler". 

10. Immaterielle eiendeler
Goodwill 
Goodwill innregnes første gang på oppkjøpstidspunktet, med det 
beløpet som summen av overført vederlag og innregnet beløp 
knyttet til ikke-kontrollerende eierinteresser overstiger virkelig verdi 
av oppkjøpte identifiserbare eiendeler og forpliktelser overtatt i en 
virksomhetssammenslutning. Goodwill ved oppkjøp allokeres til 
hver kontantgenererende enhet eller gruppe av kontant-
genererende enheter som forventes å dra nytte av synergi-
effektene av sammenslutningen. Etter førstegangs innregning 
måles goodwill til kostpris med fradrag for eventuelle akkumulerte 
nedskrivninger.

Utvikling av IT-systemer og programvare
Kjøpt programvare balanseføres til anskaffelseskost med tillegg 
av utgifter for å gjøre programvaren klar til bruk. Identifiserbare 
utgifter til egenutviklet programvare, som kontrolleres av konsernet 
og der det er sannsynlig at økonomiske fordeler dekker utviklings-
utgiftene på balansetidspunktet, balanseføres som immaterielle 
eiendeler. Vurderingen av de balanseførte verdiene evaluerer de 
økonomiske fordelene på bakgrunn av lønnsomhetsanalyser. 
Utviklingsutgifter inkluderer utgifter til ansatte som er direkte 
involvert i programutviklingen, materiell og en andel av direkte 
henførbare fellesutgifter. Utgifter knyttet til vedlikehold av program-
vare og IT-systemer kostnadsføres løpende over resultatregn-
skapet. Balanseførte programvareutgifter avskrives lineært over 
forventet økonomisk levetid, som normalt er fem år. Vurdering av 
hvorvidt det foreligger behov for nedskrivninger følger de prinsip-
per som beskrevet nedenfor.

11. Nedskrivning av materielle og immaterielle 
eiendeler 

Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall for materielle eller
immaterielle eiendeler, vil eiendelenes gjenvinnbare beløp 
estimeres for å beregne eventuell nedskrivning. Goodwill og 
immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes for verdifall 
minimum årlig selv om det ikke foreligger indikasjoner på at eien-
delene har falt i verdi. DNB har valgt å gjennomføre den årlige 
testen i fjerde kvartal. 

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige 
verdi med fratrekk av salgskostnader og dens bruksverdi. Eien-
delenes balanseførte verdi nedskrives til gjenvinnbart beløp 
dersom balanseført verdi er høyere enn estimert gjenvinnbart 
beløp. Se note 38 Immaterielle eiendeler, for en beskrivelse av 
nedskrivningstest.

Konsernet benytter blant annet følgende relevante kriterier for 
å vurdere om det foreligger indikasjoner på at en eiendel har falt i 
verdi:

 fall i eiendelens markedsverdi

 endringer i langsiktig avkastningskrav som kan påvirke 
diskonteringsrenten som benyttes ved beregning av 
eiendelens bruksverdi

 planer om restrukturering eller avvikling 

 eiendelens inntjening er lavere enn forventet

Ved beregning av bruksverdi tar man utgangspunkt i historiske 
resultater samt plantall som er godkjent av ledelsen. Med basis i 
plantall for vurderingsenhetene beregnes en fremtidig kontant-
strøm, definert som mulig utbytte til eier. Mulig utbytte består av 
resultat fra vurderingsenhetene korrigert for behov for å bygge 
tilstrekkelig kapital for å dekke forventede kapitalkrav. Økt 
kapitalbehov som følge av vekst i vurderingsenhetene kan 
medføre behov for å holde tilbake deler av resultatet, eller 
eventuelt tilføre mer kapital fra eier dersom resultatet i 
vurderingsenhetene ikke er tilstrekkelig til å bygge nødvendig 
kapital. Utover planperioden, som er tre år, er det lagt til grunn 
en utvikling i kontantstrøm i samsvar med markedsforventninger 
for den type virksomhet som inngår i vurderingsenheten. Det 
etableres fremtidige kontantstrømmer for en periode på til sammen 
ti år, mens det for den etterfølgende perioden benyttes Gordons 
vekstformel for beregning av terminalverdien som inngår. 

Avkastningskravet er basert på en vurdering av hva som er 
markedets avkastningskrav til den type virksomhet som inngår i 
vurderingsenheten. Avkastningskravet reflekterer risikoen i virk-
somheten. 

12. Forpliktelser til forsikringstagerne 
DNB Livsforsikrings produkter består av kollektiv pensjons-
forsikring, kollektiv foreningsforsikring, individuell kapitalforsikring, 
individuell rente- og pensjonsforsikring, produkter med inve-
steringsvalg, gruppelivsforsikring og skadeforsikring knyttet til liv 
og helse. DNB Livsforsikring tilbyr også skadeforsikring innenfor 
personrisiko, hovedsakelig bestående av lovbestemt yrkesskade 
og tilhørende dekninger. 

Forsikringstekniske avsetninger i livsforsikring
Forsikringstekniske avsetninger i henhold til Forsikringsvirksom-
hetsloven består av premiereserve, tilleggsavsetninger, kurs-
reguleringsfond, erstatningsavsetning, risikoutjevningsfond og 
andre tekniske avsetninger. I tillegg inngår premiefond, innskudds-
fond og pensjonistenes overskuddsfond i de forsikringsmessige 
avsetningene. Foruten risikoutjevningsfondet, som klassifiseres 
som egenkapital, er samtlige av de forsikringsmessige av-
setningene klassifisert som kundeforpliktelse. 

Premiereserve er avsetning for å sikre fremtidige forsikrings-
messige forpliktelser overfor forsikringstagerne og forsikrede. 
Premiereserven er beregnet som forsikringsteknisk kontantverdi, 
det vil si nåverdien av selskapets totale forsikringsforpliktelser 
inklusive kostnader, med fradrag av kontantverdien av fremtidig 
avtalt premie. 

Tilleggsavsetningene er en betinget kundetildelt avsetning 
hvor årets endring føres i resultatregnskapet. Forsikrings-
virksomhetsloven gir bestemmelser om anvendelse av og størrelse 
på tilleggsavsetningene. Den maksimale avsetningen per kontrakt 
kan etter de nevnte bestemmelser ikke utgjøre mer enn 12 prosent 
av premiereserven for kontrakten. Den faktiske avsetningen for det 
enkelte år vurderes i forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonene. 
Tilleggsavsetninger kan anvendes til dekning av renteunderskudd 
når årets avkastning er lavere enn den garanterte renten.
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NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)

Redegjørelse og resultater
Årsregnskap DNB-konsernet



Kursreguleringsfondet tilsvarer summen av urealiserte 
gevinster på finansielle omløpsmidler som inngår i kollektivporte-
føljen. Dersom porteføljen av finansielle omløpsmidler viser et 
netto urealisert tap, settes kursreguleringsfondet til null. Urealiserte 
gevinster og tap knyttet til valutakursendringer på derivater brukt til 
valutasikring av eiendommer, utlån og holde-til-forfall obligasjoner i 
utenlandsk valuta, inngår ikke i kursreguleringsfondet.

Erstatningsavsetningen skal dekke selskapets forventede 
erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved regnskaps-
årets utgang ikke er oppgjort av eller meldt til selskapet. Erstat-
ningsavsetningen tilsvarer bare midler som ville ha kommet til 
utbetaling i regnskapsåret dersom erstatningstilfellet var ferdig-
behandlet.

Risikoutjevningsfond kan benyttes til å dekke underskudd på 
risikoresultatet og styrking av premiereserver ved endring av 
demografiske forutsetninger i beregningsgrunnlaget. Hvert år kan 
det avsettes inntil 50 prosent av selskapets samlede risikoresultat 
for produktene ytelsespensjon og fripoliser til risikoutjevnings-
fondet. Den årlige avsetningen vurderes i forbindelse med års-
oppgjørsdisposisjonene. Risikoutjevningsfondet klassifiseres som 
egenkapital i balansen.

Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier fra for-
sikringstagerne i individuell og kollektiv pensjonsforsikring. 
Pensjonistenes overskuddsfond tilføres andel av årets overskudd 
og benyttes til styrking av premiereserven for pensjonister i for-
bindelse med regulering av pensjonsutbetalinger.

Forpliktelser, kunder bærer risikoen
Avsetninger knyttet til forsikringsforpliktelser der kunden bærer 
risikoen, representerer markedsverdien av investerte kundemidler 
til enhver tid. Avsetningen dekker andelen av overskudd på 
risikoresultatet og dekning av avkastningsgaranti for særskilt 
investeringsvalgportefølje og skal tilsvare forventet utbetaling fra 
selskapet til kunden ved oppnådd pensjonsalder.

Vurdering av forpliktelser til forsikringstagere
Forpliktelsene skal stå i rimelig forhold til den risiko som overtas. 
Dette sikres gjennom kontinuerlig oppfølging og overvåking av 
eksisterende bestand. Videre skal alle tariffer som selskapet 
utarbeider, meldes til Finanstilsynet, som har overordnet kontroll-
ansvar for å påse at premiene som benyttes, er tilstrekkelige. Det 
gjøres en løpende vurdering av beregningsgrunnlagene som 
benyttes.

For kollektiv pensjonsforsikring har selskapet styrket av-
setningene tilknyttet økt levealder over flere år. Selskapets plan 
for oppreservering gjelder fra og med 1. januar 2014 til og med 
31. desember 2020. Den er godkjent av Finanstilsynet. 
Finansieringskildene er overskudd fra renteresultat og 
risikoresultat, samt anvendelse av risikoutjevningsfond og 
egenkapital.

Grunnlagene for beregning av uførerisiko er av nyere dato og 
tar hensyn til økningen av uførhet som er observert i samfunnet 
generelt. Grunnlagsrenten brukes til beregning av nåverdien av 
fremtidige premier, ytelser og forsikringsmessige avsetninger. 
Finanstilsynet setter til enhver tid høyeste nivå på grunnlagsrenten 
vurdert med basis i langsiktige statsobligasjonsrenter. Høyeste 
grunnlagsrente for ny opptjening innen pensjonsprodukter er 2,0 
prosent. 

Tilstrekkelighetstest
Konsernet gjennomfører en kvartalsvis tilstrekkelighetstest for
å kontrollere at nivået på premiereservene står i forhold til for-
pliktelsene overfor kundene. Tilstrekkelighetstesten er følsom for 
endringer i rentekurven samt forutsetninger for oppreservering for 
økt levealder. Testen er nærmere beskrevet i note 17 Forsikrings-
risiko.

Resultatføring av endring i forpliktelser til forsikringstagerne 
Forsikringspremier og erstatninger regnskapsføres med de beløp 
som opptjenes og påløper i året. Periodisering av opptjent premie 
ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet.

Regnskapsføring ved flytting av forsikringskontrakter skjer på 
det tidspunktet forsikringsrisikoen overføres. Ved overføring av 
risiko per 31. desember regnskapsføres dette i påfølgende år. 
Flyttebeløpene inkluderer kontraktenes andel av tilleggs-
avsetninger, kursreguleringsfond og årets resultat. 

I "Netto finansresultat, DNB Livsforsikring" inngår avkastning 
og gevinster, fratrukket alle tap og justert for avsetning til eller 
oppløsning av kursreguleringsfond. I tillegg inngår selskapets 
garanterte rente til kundene, oppreservering for økt levealder 
innenfor kollektiv forsikring samt kundenes andel av overskudd 
inklusive endringer i tilleggsavsetninger. I den grad det under 
øvrige resultatelementer i totalresultatet er ført verdiendringer 
på eierbenyttet eiendom i konsernet, eid av DNB Livsforsikring 
i kollektivporteføljen, regnskapsføres tilsvarende andel av endring 
i forpliktelsen til forsikringstagerne i totalresultatet.

I "Netto risikoresultat, DNB Livsforsikring" inngår risikopremier 
og erstatningskostnader for egen regning, samt skadebehandlings-
kostnader. Erstatningskostnadene består av utbetalte brutto-
erstatninger og endring i brutto erstatningsavsetninger, fratrukket 
gjenforsikringsandel. 

Kundene belastes administrasjonskostnader gjennom premie-
innbetaling, avkastning og frigjøring av reserver. Samlet belastning 
av kundene inngår i "Provisjonsinntekter m.v.". Driftskostnader og
provisjonskostnader inngår etter art i konsernets resultat.  

Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring
Forsikringstekniske avsetninger i regnskapet følger av 
Forsikringsvirksomhetsloven med tilhørende forskrifter. Dette 
innebærer at de forsikringstekniske avsetningene i regnskapet 
følger prinsippet om at premieavsetningen i årsregnskapet skal 
settes til uopptjent premie. 

Avsetningen for ikke opptjent bruttopremie er en periodisering 
av forfalte brutto premier. Avsetningen tilsvarer den delen av for-
falte bruttopremier som på balansedagen gjelder de ikke avløpte 
deler av forsikringens dekningsperiode. 

Erstatningsavsetningen skal dekke forventede fremtidige 
erstatningsutbetalinger for skadetilfeller som på balansetidspunktet 
er inntruffet, men ikke ferdig oppgjort. Dette inkluderer både 
meldte skader (RBNS – reported but not settled) og skader som er 
inntruffet, men ennå ikke meldt (IBNR – incurred but not reported). 
Avsetningene knyttet til kjente skader er individuelt vurdert av 
skadeoppgjør, mens IBNR-avsetningen er basert på erfaringstall, 
hvor man beregner omfanget av etteranmeldte skader basert på 
statistiske modeller. I tillegg inkluderes en avsetning for fremtidige 
skadebehandling knyttet til RBNS- og IBNR-avsetningen. 
Modellens treffsikkerhet måles ved å beregne avvik mellom 
tidligere etteranmeldte skader som er estimert av modellen. 
Erstatningsavsetningene er diskontert ved å benytte bransje-
spesifikke inflasjonsforutsetninger som utvikling i grunnbeløpet 
(G), KPI og risikofri rente fra EIOPA. 

Resultatføring i skadeforsikring
I "Netto forsikringsresultat, DNB Forsikring" inngår premieinntekter 
for egen regning. Forsikringspremier inntektsføres i takt med for-
sikringsperioden. I tillegg inngår erstatningskostnader for egen 
regning og kostnader knyttet til behandling av skadetilfeller. 
Erstatningskostnadene består av betalte bruttoerstatninger og 
endringer i brutto erstatningsavsetninger redusert for gjenfor-
sikringsandel.
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13. Pensjoner
Ytelsesbasert ordning
Den ytelsesbaserte ordningen i DNB er ved utgangen av 2016 i all 
hovedsak omdannet til en innskuddsbasert pensjons ordning.

Utgangspunktet for beregning av DNBs pensjonskostnader er 
en lineær fordeling av pensjonsopptjening mot sannsynlig 
akkumulert forpliktelse ved pensjoneringstidspunktet. 

Pensjonsforpliktelser vurderes mot pensjonsmidler i ordningen. 
Pensjonsforpliktelsene beregnes som nåverdien av de estimerte 
fremtidige pensjonsytelsene som regnskapsmessig anses opptjent 
på balansedagen. Ved beregning av pensjonsforpliktelsene benyt-
tes aktuarmessige og økonomiske forutsetninger om blant annet 
levealder, lønnsvekst og førtidspensjonering. Diskonteringsrenten 
er fastsatt ut fra renten på obligasjoner med fortrinnsrett på 
balansedagen med et tillegg for å reflektere løpetid for for-
pliktelsene.

De økonomiske konsekvensene av endringer i pensjons-
ordninger kostnadsføres på det tidligste av følgende tidspunkter:

 når endringen av eller avkortingen i ordningen skjer, eller

 når foretaket innregner eventuelle tilknyttede 
omstruktureringsutgifter eller sluttvederlag 

Ved beregning av pensjonskostnaden skal diskonteringsrenten 
benyttes på netto pensjonsforpliktelse. Pensjonskostnader og 
forpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift.

Ved omdanningen av ytelsesordningen i 2015 og 2016 ble de 
ansatte i ordningene tildelt fripoliser, samt at det ble opprettet en 
kompensasjonsordning for de berørte ansatte som ennå ikke var 
pensjonister. Ordningen er usikret. Kompensasjonsordningen 
opptjenes løpende og DNB har ingen forpliktelser utover årlig inn-
betaling og opptjent avkastning. Målingen av kompensasjons-
ordningen gjøres derfor etter samme regler som for en innskudds-
basert ordning, se under. 

Se note 25 Pensjoner for mer informasjon.

Innskuddsbasert ordning
Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at konsernet ikke 
gir løfte om fremtidig pensjon av en gitt størrelse, men betaler et 
årlig innskudd til de ansattes pensjonssparing. Den fremtidige 
pensjonen vil avhenge av størrelsen på innskuddet og den årlige 
avkastningen på pensjons-sparingen. Konsernet har ingen ytter-
ligere forpliktelse knyttet til levert arbeidsinnsats etter at det årlige 
innskuddet er betalt. Kostnaden knyttet til innskuddsbaserte 
pensjonsordninger blir innregnet i resultatregnskapet.

14. Inntektsskatt 
Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret, 
eventuell betalbar skatt for tidligere år samt endring i utsatt skatt 
på midlertidige forskjeller. Midlertidige forskjeller er forskjeller 
mellom balanseført verdi av en eiendel eller en forpliktelse og
eiendelens eller forpliktelsens skattemessige verdi. De vesentligste 
midlertidige forskjellene er knyttet til verdiendringer på finansielle 
eiendeler og gjeld, verdiendringer på investeringseiendom, 
pensjoner, avskrivninger på driftsmidler og eiendommer og ned-
skrivning på goodwill. Utsatt skatt på investerings-eiendommer er 
basert på en forventning om at eiendomsverdier vil gjenvinnes ved 
salg av eiendommen. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skatte-
satser og skatteregler som gjelder på balansedagen, eller som 
med overveiende sannsynlighet ventes vedtatt, og som antas å 
være gjeldende når den utsatte skattefordelen realiseres eller når 
den utsatte skatten skal gjøres opp.

Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er 
sannsynlig at den vil kunne utnyttes mot fremtidig skattepliktig 
inntekt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel i samme skattekonsern 
blir presentert netto i balansen.

Betalbar og utsatt skatt knyttet til øvrige resultatelementer blir 
presentert netto sammen med tilhørende inntekt eller kostnad i 
totalresultatet.

15. Restrukturering
Dersom det vedtas og kommuniseres planer til berørte ansatte for 
restrukturering som endrer omfanget av DNBs virksomhet eller 
måten DNBs virksomheten drives på, vurderes behov for av-
setninger til omstillingstiltak. Dette inkluderer avsetninger for avtale 
om sluttpakker med ansatte når dette er virkemiddel som benyttes 
i restruktureringen. Avsetningene vurderes på hvert rapporterings-
tidspunkt og tilbakeføres etter hvert som utgiftene påløper. 

16. Leieavtaler 
En leieavtale klassifiseres som finansiell leieavtale dersom den 
i det vesentlige overfører risiko og avkastning forbundet med 
eierskap. Øvrige leieavtaler klassifiseres som operasjonelle 
leieavtaler.

DNB som utleier
Operasjonelle leieavtaler
Operasjonelle leieavtaler er leieavtaler hvor en ikke uvesentlig 
andel av risiko og avkastning ved investering i leieobjektet tilfaller 
DNB ved utløpet av leieperioden. Driftsmidlene balanseføres som 
varige driftsmidler. Leieinntekt fra operasjonelle leieavtaler inn-
regnes i inntekten på lineært grunnlag i leieperioden. Regnskaps-
messige avskrivninger av de varige driftsmidlene klassifiseres som 
ordinære avskrivninger.

Finansielle leieavtaler
Finansielle leieavtaler presenteres som utlån og verdien på opp-
startstidspunktet settes lik nettoinvesteringen i leieavtalen. Netto-
investeringen tilsvarer minimumsleie, ikke-garantert restverdi og 
utleiers eventuelle direkte utgifter til avtaleinngåelse neddiskontert 
med internrenten. Leieinntekter inntektsføres etter et annuitets-
prinsipp, hvor renteelementet inngår i "Netto renteinntekter", mens 
avdrag reduserer balanseverdien av utlån.

DNB som leietager
Operasjonelle leieavtaler
Leiebetalinger kostnadsføres i resultatregnskapet lineært over 
løpetiden med mindre et annet systematisk grunnlag gir et bedre 
uttrykk for hvordan DNBs bruk av eiendelen fordeler seg over tid.

17. Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingene viser kontantstrømmene gruppert etter 
kilder og anvendelsesområder. Kontantstrømmene er presentert 
som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansi-
eringsaktiviteter. Kontanter er definert som kontanter, fordringer 
på sentralbanker og fordringer på kredittinstitusjoner uten opp-
sigelsesfrist. Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter direkte-
metoden.

18. Utbytte
Foreslått utbytte inngår som en del av egenkapitalen inntil det er 
besluttet på generalforsamlingen, fra det tidspunktet presenteres 
utbytte som gjeld i regnskapet. Foreslått utbytte inngår ikke i 
beregningen av kapitaldekningen.

19. Vedtatte, ikke ikrafttrådte standarder og 
fortolkninger

IASB hadde ved utgangen av 2016 publisert en rekke endringer til 
dagens regler som ikke er trådt i kraft. I det følgende vil vi omtale 
de endringer som kan påvirke konsernets fremtidige rapportering. 
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Kursreguleringsfondet tilsvarer summen av urealiserte 
gevinster på finansielle omløpsmidler som inngår i kollektivporte-
føljen. Dersom porteføljen av finansielle omløpsmidler viser et 
netto urealisert tap, settes kursreguleringsfondet til null. Urealiserte 
gevinster og tap knyttet til valutakursendringer på derivater brukt til 
valutasikring av eiendommer, utlån og holde-til-forfall obligasjoner i 
utenlandsk valuta, inngår ikke i kursreguleringsfondet.

Erstatningsavsetningen skal dekke selskapets forventede 
erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved regnskaps-
årets utgang ikke er oppgjort av eller meldt til selskapet. Erstat-
ningsavsetningen tilsvarer bare midler som ville ha kommet til 
utbetaling i regnskapsåret dersom erstatningstilfellet var ferdig-
behandlet.

Risikoutjevningsfond kan benyttes til å dekke underskudd på 
risikoresultatet og styrking av premiereserver ved endring av 
demografiske forutsetninger i beregningsgrunnlaget. Hvert år kan 
det avsettes inntil 50 prosent av selskapets samlede risikoresultat 
for produktene ytelsespensjon og fripoliser til risikoutjevnings-
fondet. Den årlige avsetningen vurderes i forbindelse med års-
oppgjørsdisposisjonene. Risikoutjevningsfondet klassifiseres som 
egenkapital i balansen.

Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier fra for-
sikringstagerne i individuell og kollektiv pensjonsforsikring. 
Pensjonistenes overskuddsfond tilføres andel av årets overskudd 
og benyttes til styrking av premiereserven for pensjonister i for-
bindelse med regulering av pensjonsutbetalinger.

Forpliktelser, kunder bærer risikoen
Avsetninger knyttet til forsikringsforpliktelser der kunden bærer 
risikoen, representerer markedsverdien av investerte kundemidler 
til enhver tid. Avsetningen dekker andelen av overskudd på 
risikoresultatet og dekning av avkastningsgaranti for særskilt 
investeringsvalgportefølje og skal tilsvare forventet utbetaling fra 
selskapet til kunden ved oppnådd pensjonsalder.

Vurdering av forpliktelser til forsikringstagere
Forpliktelsene skal stå i rimelig forhold til den risiko som overtas. 
Dette sikres gjennom kontinuerlig oppfølging og overvåking av 
eksisterende bestand. Videre skal alle tariffer som selskapet 
utarbeider, meldes til Finanstilsynet, som har overordnet kontroll-
ansvar for å påse at premiene som benyttes, er tilstrekkelige. Det 
gjøres en løpende vurdering av beregningsgrunnlagene som 
benyttes.

For kollektiv pensjonsforsikring har selskapet styrket av-
setningene tilknyttet økt levealder over flere år. Selskapets plan 
for oppreservering gjelder fra og med 1. januar 2014 til og med 
31. desember 2020. Den er godkjent av Finanstilsynet. 
Finansieringskildene er overskudd fra renteresultat og 
risikoresultat, samt anvendelse av risikoutjevningsfond og 
egenkapital.

Grunnlagene for beregning av uførerisiko er av nyere dato og 
tar hensyn til økningen av uførhet som er observert i samfunnet 
generelt. Grunnlagsrenten brukes til beregning av nåverdien av 
fremtidige premier, ytelser og forsikringsmessige avsetninger. 
Finanstilsynet setter til enhver tid høyeste nivå på grunnlagsrenten 
vurdert med basis i langsiktige statsobligasjonsrenter. Høyeste 
grunnlagsrente for ny opptjening innen pensjonsprodukter er 2,0 
prosent. 

Tilstrekkelighetstest
Konsernet gjennomfører en kvartalsvis tilstrekkelighetstest for
å kontrollere at nivået på premiereservene står i forhold til for-
pliktelsene overfor kundene. Tilstrekkelighetstesten er følsom for 
endringer i rentekurven samt forutsetninger for oppreservering for 
økt levealder. Testen er nærmere beskrevet i note 17 Forsikrings-
risiko.

Resultatføring av endring i forpliktelser til forsikringstagerne 
Forsikringspremier og erstatninger regnskapsføres med de beløp 
som opptjenes og påløper i året. Periodisering av opptjent premie 
ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet.

Regnskapsføring ved flytting av forsikringskontrakter skjer på 
det tidspunktet forsikringsrisikoen overføres. Ved overføring av 
risiko per 31. desember regnskapsføres dette i påfølgende år. 
Flyttebeløpene inkluderer kontraktenes andel av tilleggs-
avsetninger, kursreguleringsfond og årets resultat. 

I "Netto finansresultat, DNB Livsforsikring" inngår avkastning 
og gevinster, fratrukket alle tap og justert for avsetning til eller 
oppløsning av kursreguleringsfond. I tillegg inngår selskapets 
garanterte rente til kundene, oppreservering for økt levealder 
innenfor kollektiv forsikring samt kundenes andel av overskudd 
inklusive endringer i tilleggsavsetninger. I den grad det under 
øvrige resultatelementer i totalresultatet er ført verdiendringer 
på eierbenyttet eiendom i konsernet, eid av DNB Livsforsikring 
i kollektivporteføljen, regnskapsføres tilsvarende andel av endring 
i forpliktelsen til forsikringstagerne i totalresultatet.

I "Netto risikoresultat, DNB Livsforsikring" inngår risikopremier 
og erstatningskostnader for egen regning, samt skadebehandlings-
kostnader. Erstatningskostnadene består av utbetalte brutto-
erstatninger og endring i brutto erstatningsavsetninger, fratrukket 
gjenforsikringsandel. 

Kundene belastes administrasjonskostnader gjennom premie-
innbetaling, avkastning og frigjøring av reserver. Samlet belastning 
av kundene inngår i "Provisjonsinntekter m.v.". Driftskostnader og
provisjonskostnader inngår etter art i konsernets resultat.  

Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring
Forsikringstekniske avsetninger i regnskapet følger av 
Forsikringsvirksomhetsloven med tilhørende forskrifter. Dette 
innebærer at de forsikringstekniske avsetningene i regnskapet 
følger prinsippet om at premieavsetningen i årsregnskapet skal 
settes til uopptjent premie. 

Avsetningen for ikke opptjent bruttopremie er en periodisering 
av forfalte brutto premier. Avsetningen tilsvarer den delen av for-
falte bruttopremier som på balansedagen gjelder de ikke avløpte 
deler av forsikringens dekningsperiode. 

Erstatningsavsetningen skal dekke forventede fremtidige 
erstatningsutbetalinger for skadetilfeller som på balansetidspunktet 
er inntruffet, men ikke ferdig oppgjort. Dette inkluderer både 
meldte skader (RBNS – reported but not settled) og skader som er 
inntruffet, men ennå ikke meldt (IBNR – incurred but not reported). 
Avsetningene knyttet til kjente skader er individuelt vurdert av 
skadeoppgjør, mens IBNR-avsetningen er basert på erfaringstall, 
hvor man beregner omfanget av etteranmeldte skader basert på 
statistiske modeller. I tillegg inkluderes en avsetning for fremtidige 
skadebehandling knyttet til RBNS- og IBNR-avsetningen. 
Modellens treffsikkerhet måles ved å beregne avvik mellom 
tidligere etteranmeldte skader som er estimert av modellen. 
Erstatningsavsetningene er diskontert ved å benytte bransje-
spesifikke inflasjonsforutsetninger som utvikling i grunnbeløpet 
(G), KPI og risikofri rente fra EIOPA. 

Resultatføring i skadeforsikring
I "Netto forsikringsresultat, DNB Forsikring" inngår premieinntekter 
for egen regning. Forsikringspremier inntektsføres i takt med for-
sikringsperioden. I tillegg inngår erstatningskostnader for egen 
regning og kostnader knyttet til behandling av skadetilfeller. 
Erstatningskostnadene består av betalte bruttoerstatninger og 
endringer i brutto erstatningsavsetninger redusert for gjenfor-
sikringsandel.
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13. Pensjoner
Ytelsesbasert ordning
Den ytelsesbaserte ordningen i DNB er ved utgangen av 2016 i all 
hovedsak omdannet til en innskuddsbasert pensjons ordning.

Utgangspunktet for beregning av DNBs pensjonskostnader er 
en lineær fordeling av pensjonsopptjening mot sannsynlig 
akkumulert forpliktelse ved pensjoneringstidspunktet. 

Pensjonsforpliktelser vurderes mot pensjonsmidler i ordningen. 
Pensjonsforpliktelsene beregnes som nåverdien av de estimerte 
fremtidige pensjonsytelsene som regnskapsmessig anses opptjent 
på balansedagen. Ved beregning av pensjonsforpliktelsene benyt-
tes aktuarmessige og økonomiske forutsetninger om blant annet 
levealder, lønnsvekst og førtidspensjonering. Diskonteringsrenten 
er fastsatt ut fra renten på obligasjoner med fortrinnsrett på 
balansedagen med et tillegg for å reflektere løpetid for for-
pliktelsene.

De økonomiske konsekvensene av endringer i pensjons-
ordninger kostnadsføres på det tidligste av følgende tidspunkter:

 når endringen av eller avkortingen i ordningen skjer, eller

 når foretaket innregner eventuelle tilknyttede 
omstruktureringsutgifter eller sluttvederlag 

Ved beregning av pensjonskostnaden skal diskonteringsrenten 
benyttes på netto pensjonsforpliktelse. Pensjonskostnader og 
forpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift.

Ved omdanningen av ytelsesordningen i 2015 og 2016 ble de 
ansatte i ordningene tildelt fripoliser, samt at det ble opprettet en 
kompensasjonsordning for de berørte ansatte som ennå ikke var 
pensjonister. Ordningen er usikret. Kompensasjonsordningen 
opptjenes løpende og DNB har ingen forpliktelser utover årlig inn-
betaling og opptjent avkastning. Målingen av kompensasjons-
ordningen gjøres derfor etter samme regler som for en innskudds-
basert ordning, se under. 

Se note 25 Pensjoner for mer informasjon.

Innskuddsbasert ordning
Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at konsernet ikke 
gir løfte om fremtidig pensjon av en gitt størrelse, men betaler et 
årlig innskudd til de ansattes pensjonssparing. Den fremtidige 
pensjonen vil avhenge av størrelsen på innskuddet og den årlige 
avkastningen på pensjons-sparingen. Konsernet har ingen ytter-
ligere forpliktelse knyttet til levert arbeidsinnsats etter at det årlige 
innskuddet er betalt. Kostnaden knyttet til innskuddsbaserte 
pensjonsordninger blir innregnet i resultatregnskapet.

14. Inntektsskatt 
Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret, 
eventuell betalbar skatt for tidligere år samt endring i utsatt skatt 
på midlertidige forskjeller. Midlertidige forskjeller er forskjeller 
mellom balanseført verdi av en eiendel eller en forpliktelse og
eiendelens eller forpliktelsens skattemessige verdi. De vesentligste 
midlertidige forskjellene er knyttet til verdiendringer på finansielle 
eiendeler og gjeld, verdiendringer på investeringseiendom, 
pensjoner, avskrivninger på driftsmidler og eiendommer og ned-
skrivning på goodwill. Utsatt skatt på investerings-eiendommer er 
basert på en forventning om at eiendomsverdier vil gjenvinnes ved 
salg av eiendommen. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skatte-
satser og skatteregler som gjelder på balansedagen, eller som 
med overveiende sannsynlighet ventes vedtatt, og som antas å 
være gjeldende når den utsatte skattefordelen realiseres eller når 
den utsatte skatten skal gjøres opp.

Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er 
sannsynlig at den vil kunne utnyttes mot fremtidig skattepliktig 
inntekt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel i samme skattekonsern 
blir presentert netto i balansen.

Betalbar og utsatt skatt knyttet til øvrige resultatelementer blir 
presentert netto sammen med tilhørende inntekt eller kostnad i 
totalresultatet.

15. Restrukturering
Dersom det vedtas og kommuniseres planer til berørte ansatte for 
restrukturering som endrer omfanget av DNBs virksomhet eller 
måten DNBs virksomheten drives på, vurderes behov for av-
setninger til omstillingstiltak. Dette inkluderer avsetninger for avtale 
om sluttpakker med ansatte når dette er virkemiddel som benyttes 
i restruktureringen. Avsetningene vurderes på hvert rapporterings-
tidspunkt og tilbakeføres etter hvert som utgiftene påløper. 

16. Leieavtaler 
En leieavtale klassifiseres som finansiell leieavtale dersom den 
i det vesentlige overfører risiko og avkastning forbundet med 
eierskap. Øvrige leieavtaler klassifiseres som operasjonelle 
leieavtaler.

DNB som utleier
Operasjonelle leieavtaler
Operasjonelle leieavtaler er leieavtaler hvor en ikke uvesentlig 
andel av risiko og avkastning ved investering i leieobjektet tilfaller 
DNB ved utløpet av leieperioden. Driftsmidlene balanseføres som 
varige driftsmidler. Leieinntekt fra operasjonelle leieavtaler inn-
regnes i inntekten på lineært grunnlag i leieperioden. Regnskaps-
messige avskrivninger av de varige driftsmidlene klassifiseres som 
ordinære avskrivninger.

Finansielle leieavtaler
Finansielle leieavtaler presenteres som utlån og verdien på opp-
startstidspunktet settes lik nettoinvesteringen i leieavtalen. Netto-
investeringen tilsvarer minimumsleie, ikke-garantert restverdi og 
utleiers eventuelle direkte utgifter til avtaleinngåelse neddiskontert 
med internrenten. Leieinntekter inntektsføres etter et annuitets-
prinsipp, hvor renteelementet inngår i "Netto renteinntekter", mens 
avdrag reduserer balanseverdien av utlån.

DNB som leietager
Operasjonelle leieavtaler
Leiebetalinger kostnadsføres i resultatregnskapet lineært over 
løpetiden med mindre et annet systematisk grunnlag gir et bedre 
uttrykk for hvordan DNBs bruk av eiendelen fordeler seg over tid.

17. Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingene viser kontantstrømmene gruppert etter 
kilder og anvendelsesområder. Kontantstrømmene er presentert 
som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansi-
eringsaktiviteter. Kontanter er definert som kontanter, fordringer 
på sentralbanker og fordringer på kredittinstitusjoner uten opp-
sigelsesfrist. Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter direkte-
metoden.

18. Utbytte
Foreslått utbytte inngår som en del av egenkapitalen inntil det er 
besluttet på generalforsamlingen, fra det tidspunktet presenteres 
utbytte som gjeld i regnskapet. Foreslått utbytte inngår ikke i 
beregningen av kapitaldekningen.

19. Vedtatte, ikke ikrafttrådte standarder og 
fortolkninger

IASB hadde ved utgangen av 2016 publisert en rekke endringer til 
dagens regler som ikke er trådt i kraft. I det følgende vil vi omtale 
de endringer som kan påvirke konsernets fremtidige rapportering. 
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NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)

Redegjørelse og resultater
Årsregnskap DNB-konsernet



IFRS 9 Finansielle instrumenter
I juli 2014 utga IASB den nye standarden for finansielle instru-
menter, IFRS 9 Finansielle instrumenter, som vil erstatte dagens 
IAS 39. Den nye standarden introduserer en forretningsorientert 
modell for klassifisering av finansielle eiendeler, en forventet 
tapsmodell for nedskrivninger og en ny generell modell for 
sikringsbokføring. IASB jobber fortsatt med nye krav knyttet til 
makrosikring. Dette arbeidet er etablert som et eget prosjekt og 
forventes å ferdigstilles på et senere tidspunkt.

IFRS 9 er gjeldende fra 1. januar 2018 og standarden ble 
godkjent av EU i november 2016.

Generell beskrivelse av de nye reglene
Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres basert på den
forretningsmodellen som brukes for styring av eiendelen og egen-
skapene ved de kontraktsmessige kontantstrømmene. Eiendeler 
som holdes med formål å motta kontraktsmessige kontant-
strømmer som kun består av hovedstol og renter, skal måles til 
amortisert kost. Eiendeler som holdes med formål både å motta 
kontraktsmessige kontantstrømmer og selge, hvor kontrakts-
messige kontantstrømmer kun består av hovedstol og renter, 
måles til virkelig verdi der verdiendringene innregnes i øvrige 
resultatelementer. Dette resulterer i eiendeler som måles til virkelig 
verdi i balansen og til amortisert kost i resultatregnskapet. Andre
finansielle eiendeler måles til virkelig verdi med verdiendringen 
innregnet i resultatregnskapet. Valgmuligheten i IAS 39 til å ha 
eiendeler bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdi-
endringer over resultatet, hvis enkelte kriterier er oppfylt, er 
videreført i den nye standarden. 

For finansielle forpliktelser er reglene i hovedsak uendrede 
sammenlignet med dagens IAS 39. Som hovedregel skal finan-
sielle forpliktelser fortsatt måles til amortiser kost med unntak av 
finansielle derivater målt til virkelig verdi, finansielle instrumenter 
som inngår i en handelsportefølje og finansielle forpliktelser
bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer inn-
regnet i resultatet. For finansielle forpliktelser bestemt regnskaps-
ført til virkelig verdi over resultatet skal endringer i virkelig verdi 
som skyldes endring i selskapets egen kredittrisiko innregnes i 
øvrige resultatelementer.

Etter dagens regler skal nedskrivinger for tap bare finne sted 
dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall som følge 
av en eller flere hendelser som har funnet sted etter første gangs 
innregning (tapshendelse) og tapshendelsen har negativ inn-
virkning på de estimerte fremtidige kontantstrømmer. Denne 
modellen ble i kjølvannet av finanskrisen kritisert for at taps-
avsetningene ble for små og kom for sent. Tapsavsetninger etter 
IFRS 9 skal baseres på forventet tap, noe som innebærer at man 
i større grad hensyntar den underliggende kredittrisikoen på rap-
porteringstidspunktet. Nedskrivningsreglene i IFRS 9 gjelder for 
finansielle eiendeler som måles til amortisert kost eller til virkelig 
verdi med verdiendringer ført over øvrige resultatelementer. I 
tillegg er også lånetilsagn, finansielle garantikontrakter og leie-
avtalefordringer omfattet.

Målingen av avsetningen til forventet tap for finansielle 
eiendeler etter IFRS 9 avhenger av om kredittrisikoen har økt 
vesentlig siden første gangs innregning. I denne vurderingen 
innføres en tredelt modell. Ved første gangs innregning og hvis 
kredittrisikoen ikke har økt vesentlig siden første gangs innregning 
skal det avsettes for 12 måneders forventet tap («stage 1»). Hvis 
kredittrisikoen har økt vesentlig skal det avsettes for forventet tap 
over hele den forventede levetiden («stage 2»). Denne første 
todelte tilnærmingen erstatter dagens gruppenedskrivningsmodell. 
For individuelle nedskrivninger er det ingen vesentlige endringer 
sammenlignet med dagens regler i IAS 39. Individuelle ned-
skrivninger omtales fremover som den tredje delen («stage 3») . 

Effekter for DNB
De nye reglene og konseptene som IFRS 9 introduserer krever 
betydelig videreutvikling av bankens modeller og IT-systemer. 
DNB påbegynte i 2015 arbeidet med å analysere og identifisere 
behov for endringer i bankens modeller og IT-systemer som følge 
av implementering av de nye reglene. Dette arbeidet har pågått i 
2016 og vil fortsette i 2017 med fokus på implementering og 
ferdigstillelse av valgte løsninger, sammenlignet med tidligere 
faser hvor analyse og kartlegging var hovedfokus.  

DNB etablerte i 2016 en egen prosjektorganisasjon med tett 
samarbeid mellom Konsernfinans og Risikostyring konsern for å 
ivareta implementeringen. Dette arbeidet er delt i egne under-
prosjekt som dekker henholdsvis (1) klassifisering og måling, (2) 
nedskrivning og (3) konsernets rapporteringsprosess og intern-
kontroll rammeverk. Prosjektet rapporterer til en egen styrings-
komite som ledes av Konserndirektør finans.  

Som en del av implementeringsarbeidet har DNB tatt følgende 
valg for sine regnskapsprinsipper:

 Reglene i IAS 39 for sikringsbokføring videreføres

 Anledningen til tidlig anvendelse av reglene for innregning av 
endring i virkelig verdi på finansielle forpliktelser forårsaket av 
endring i egen kredittrisiko innenfor øvrige resultatelementer 
benyttes ikke

 DNB omarbeider ikke sammenligningstall, dette innebærer for 
rapporteringene i 2018 at tallene som vises for tidligere 
perioder vil være etter dagens IAS 39 regler

Klassifisering og måling:
DNB har i all hovedsak fullført analysearbeidet knyttet til klassi-
fisering under IFRS 9. I dette arbeidet har DNB fokusert på å 
analysere forretningsmodellene i de ulike deler av virksomheten og 
kartlegge relevante lånevilkår for å kunne vurdere egenskapene i 
de kontraktsmessige kontantstrømmene. Gjennomgangen har 
resultert i behov for enkelte endringer i klassifisering og tilhørende 
måling, men det er ikke vurdert å være vesentlig sammenlignet 
med dagens regler. Endelige vurderinger vil ferdigstilles i første 
halvår 2017.

Nedskrivning:
Avsetningen for tap etter de nye reglene vil DNB beregne per 
instrument som nåverdien av: eksponeringen ved mislighold (EAD) 
multiplisert med sannsynlighet for mislighold (PD) multiplisert med 
tap ved mislighold (LGD). 

I utviklingen av den nye modellen har DNB valgt å ta utgangs-
punkt i de modellene og parametere konsernet anvender etter 
dagens IRB rammeverk. Dette er med å sikre konsistens mellom 
bankens risikostyring og tapsberegningen.

For å sikre beste estimat må blant annet IRB PD konverteres 
fra «through the cycle» til «point in time». Dette fordi det er PD på 
rapporteringstidspunktet som skal legges til grunn ved bereg-
ningen og ikke et normalisert PD nivå. DNB vil benytte anerkjente 
modeller for en slik konvertering. Tilsvarende konvertering må 
også gjøres for EAD og LGD, som etter IFRS 9 skal være mer 
framoverskuende. 

En direkte konsekvens av overgangen til forventet taps modell 
er i tillegg at beregning for tapsavsetningen skal inkludere effekten 
av DNBs fremtidsrettet syn (makro scenarioer). De ulike para-
metere i modellen skal inkludere justeringer for effekter av frem-
tidsrettet syn. DNB har en egen arbeidsgruppe i prosjektet for 
dette. I dette arbeidet er det fokus på hvordan gruppering av 
instrumenter med like kredittrisiko-karakteristika skal gjennom-
føres, identifisering av de relevante risikodriverne og antall makro 
scenarioer som skal legges til grunn i tapsberegningen. Dette 
arbeidet forventes å være ferdigstilt i første halvdel av 2017. 
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Introduksjon av bruk av makro scenarioer øker kompleksiteten i 
estimeringen, samt anvendelse av profesjonelt skjønn. 

Under de nye reglene vil en av de vesentligste faktorene som 
påvirker tapsavsetning være bevegelsen fra beregning av 12-
måneders forventet tap («stage 1») til beregning av forventet tap 
over hele den forventede levetiden («stage 2»). Overgangen til 
«stage 2» skal skje når engasjementet har vært gjenstand for en 
vesentlig endring i kredittrisiko fra første gangs innregning. Ved 
vurdering av hva som ansees som vesentlig økning i kredittrisiko
har DNB valgt en tredelt tilnærming:
1) Kvantitative kriterier

- Endring i relativt nivå på misligholds-sannsynlighet over 
instrumentets forventede levetid («lifetime PD»),
kombinert med en absolutt endring.

2) Backstop
- Gitte betalingslettelser («Forbearance»)
- 30 dager over forfall

3) Kvalitativ vurdering knyttet til hendelser som ikke er fanget opp 
i de kvantitative kriteriene eller backstop, eksempelvis årsak til 
hvorfor en kunde settes på watchlist. 

Nivåene for kvantitative kriterier (endring «lifetime PD») er planlagt 
basert på vurderinger av hva som anses vesentlig endring i kreditt-
risiko i bankens risikostyring og ved kundeoppfølging. Arbeidet er 
tilnærmet ferdigstilt, men enkelte analyser gjenstår før de endelige 
kriteriene besluttes.

Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å gi et pålitelig estimat 
på forventet implementeringseffekt i konsernets regnskap. Fore-
løpige forventninger er at implementeringen av IFRS 9 vil medføre 
økte tapsavsetninger som følge av endringen fra en faktisk taps-
modell til en forventet tapsmodell. Denne implementeringseffekten 
vil redusere konsernets egenkapital på implementeringstids-
punktet. I tillegg er det forventet en høyere volatilitet i resultatet 
fremover. Effekten på kapitalkrav vil avhenge av endelige regler fra 
Basel komiteen, herunder overgangsregler som er forventet ved 
implementering. Forslag til regler har vært ute på høring men 
foreligger enda ikke i endelig versjon.  

IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder
IFRS 15 ble publisert av IASB i mai 2014 og etablerer en ny fem-
trinns modell som vil være gjeldende for inntekter som oppstår fra 
kontrakter med kunder. Etter IFRS 15 er inntekter innregnet til det 
beløpet som reflekterer vederlaget som et selskap forventer å ha 
rett til i bytte for overføring av varer eller tjenester til en kunde. De 
nye prinsippene i IFRS 15 har en mer strukturert tilnærming til 
måling og innregning av inntekter. 

Den nye inntektsstandarden gjelder for alle foretak og vil 
erstatte alle gjeldende inntektsføringsregler etter IFRS. Kontrakter 
med kunder som regnskapsføres etter reglene i IFRS 9 Finansielle 
instrumenter skal likevel følge reglene i IFRS 9 da de er holdt 
utenfor virkeområdet til IFRS 15. 

IFRS 15 er gjeldende fra 1. januar 2018 og standarden ble 
godkjent av EU i september 2016. Konsernet har startet arbeidet 
med å analysere effekter av de nye reglene. Det er forventet at 
endringen ikke vil ha vesentlig effekt på periodisering av 
konsernets inntekter. DNB vil anvende standarden fra 2018.

IFRS 16 Leieavtaler
I januar 2016 publiserte IASB en ny regnskapsstandard for leie-
avtaler, IFRS 16 Leieavtaler. Den nye standarden vil medføre 
store endringer for leietaker ettersom alle leieavtaler (med unntak 
av korte avtaler og avtaler hvor eiendelen har lav verdi) må 
innregnes i balansen som en bruksrett med en motsvarende 
leieforpliktelse. Ved første gangs innregning skal leieforpliktelsen 
og bruksretten måles til nåverdien av fremtidige leiebetalinger. 

Leiebetalinger skal resultatføres som rentekostnad og amorti-
sering. For utleier er regnskapsreglene uendret.

IFRS 16, som ennå ikke er godkjent av EU, er gjeldende fra 
1. januar 2019. Konsernet har startet arbeidet med å analysere 
effekter av de nye reglene. Det er foreløpig for tidlig å gi et pålitelig 
estimat på forventet effekt i konsernets regnskap i de tilfellene 
DNB er leietaker. DNB vil anvende standarden fra 2019.

20. Viktige regnskapsestimater, skjønn og 
forutsetninger

Utarbeidelse av konsernregnskapet medfører at ledelsen 
utarbeider estimater, gjør skjønnsmessige vurderinger og tar 
forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper, 
herunder regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter 
og kostnader. Estimater og forutsetninger evalueres løpende og er 
basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive for-
ventninger om fremtidige hendelser som anses å være sann-
synlige på balansetidspunktet. 

Nedskrivninger på utlån
Estimater av fremtidig kontantstrømmer baseres på erfarings-
materiale og skjønn, både om fremtidig makroøkonomisk utvikling 
og utvikling for de utsatte engasjementene, og basert på for-
holdene på balansedagen. Estimatene er et resultat av en prosess 
som involverer forretningsområdene og sentrale kredittmiljøer, og 
representerer ledelsens beste skjønn. Ved vurdering av ned-
skrivning på utlån vil det hefte usikkerhet knyttet til flere elementer, 
både ved identifisering av objektive indikasjoner på verdifall, 
estimering av beløp og tidspunkt for fremtidige kontantstrømmer, 
herunder verdsettelse av sikkerheter. Se note 5 Kredittrisiko for 
informasjon om styring og oppfølging av kredittrisiko.

Individuelle nedskrivninger
Ved estimering av nedskrivning av lån til enkeltkunder vurderes 
både aktuell og forventet fremtidig finansiell stilling, og for engasje-
menter i bedriftsmarkedet også markedssituasjonen for kunden, 
markedsforholdene innenfor aktuell bransje og generelle markeds-
forhold av betydning for hvorvidt kunden vil være i stand til å 
tilbakebetale lånet. Videre vurderes mulighetene for og utfall av 
restrukturering, refinansiering og rekapitalisering. Det vurderes 
også sannsynlighet for konkurs og mulig overtakelse av sikker-
heter. Verdsettelse av sikkerheter hvor det ikke er tilgjengelig 
observerbare markedsdata, er beheftet med usikkerhet. Samlet 
vurdering av disse forholdene legges til grunn for estimering av 
fremtidig kontantstrøm. Ved lengre perioder med svak økonomisk 
utvikling innenfor enkelte bransjer og/ eller områder vil skjønn og
estimater være mer krevende. Neddiskonteringsperioden esti-
meres individuelt eller baseres på erfaringsdata om perioden det 
normalt tar å finne en løsning på de forhold som har forårsaket 
objektive indikasjoner på verdifall.

Gruppenedskrivninger
Forventet fremtidig kontantstrøm estimeres på bakgrunn av for-
ventet tap og estimat for konjunktursituasjonen for de respektive 
kundegruppene. Forventet tap er basert på historisk tapserfaring 
innenfor de relevante gruppene. Konjunktursituasjonen vurderes 
ved hjelp av en konjunkturindikator som beregnes for de enkelte 
gruppene basert på tilgjengelig informasjon om markedene. Det 
benyttes ulike parametere avhengig av gruppe. Sentrale para-
metere er produksjonsgap, som er et mål på kapasitetsutnyttelse i 
økonomien, boligprisutvikling, oljepriser, laksepriser og fraktrater 
innenfor shipping. Konjunkturindikatorene som benyttes viser god 
korrelasjon med historiske nedskrivninger. For å beregne nå-
verdien av forventede fremtidige kontantstrømmer for engasje-
mentene som er gjenstand for gruppenedskrivninger, benyttes en 
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IFRS 9 Finansielle instrumenter
I juli 2014 utga IASB den nye standarden for finansielle instru-
menter, IFRS 9 Finansielle instrumenter, som vil erstatte dagens 
IAS 39. Den nye standarden introduserer en forretningsorientert 
modell for klassifisering av finansielle eiendeler, en forventet 
tapsmodell for nedskrivninger og en ny generell modell for 
sikringsbokføring. IASB jobber fortsatt med nye krav knyttet til 
makrosikring. Dette arbeidet er etablert som et eget prosjekt og 
forventes å ferdigstilles på et senere tidspunkt.

IFRS 9 er gjeldende fra 1. januar 2018 og standarden ble 
godkjent av EU i november 2016.

Generell beskrivelse av de nye reglene
Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres basert på den
forretningsmodellen som brukes for styring av eiendelen og egen-
skapene ved de kontraktsmessige kontantstrømmene. Eiendeler 
som holdes med formål å motta kontraktsmessige kontant-
strømmer som kun består av hovedstol og renter, skal måles til 
amortisert kost. Eiendeler som holdes med formål både å motta 
kontraktsmessige kontantstrømmer og selge, hvor kontrakts-
messige kontantstrømmer kun består av hovedstol og renter, 
måles til virkelig verdi der verdiendringene innregnes i øvrige 
resultatelementer. Dette resulterer i eiendeler som måles til virkelig 
verdi i balansen og til amortisert kost i resultatregnskapet. Andre
finansielle eiendeler måles til virkelig verdi med verdiendringen 
innregnet i resultatregnskapet. Valgmuligheten i IAS 39 til å ha 
eiendeler bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdi-
endringer over resultatet, hvis enkelte kriterier er oppfylt, er 
videreført i den nye standarden. 

For finansielle forpliktelser er reglene i hovedsak uendrede 
sammenlignet med dagens IAS 39. Som hovedregel skal finan-
sielle forpliktelser fortsatt måles til amortiser kost med unntak av 
finansielle derivater målt til virkelig verdi, finansielle instrumenter 
som inngår i en handelsportefølje og finansielle forpliktelser
bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer inn-
regnet i resultatet. For finansielle forpliktelser bestemt regnskaps-
ført til virkelig verdi over resultatet skal endringer i virkelig verdi 
som skyldes endring i selskapets egen kredittrisiko innregnes i 
øvrige resultatelementer.

Etter dagens regler skal nedskrivinger for tap bare finne sted 
dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall som følge 
av en eller flere hendelser som har funnet sted etter første gangs 
innregning (tapshendelse) og tapshendelsen har negativ inn-
virkning på de estimerte fremtidige kontantstrømmer. Denne 
modellen ble i kjølvannet av finanskrisen kritisert for at taps-
avsetningene ble for små og kom for sent. Tapsavsetninger etter 
IFRS 9 skal baseres på forventet tap, noe som innebærer at man 
i større grad hensyntar den underliggende kredittrisikoen på rap-
porteringstidspunktet. Nedskrivningsreglene i IFRS 9 gjelder for 
finansielle eiendeler som måles til amortisert kost eller til virkelig 
verdi med verdiendringer ført over øvrige resultatelementer. I 
tillegg er også lånetilsagn, finansielle garantikontrakter og leie-
avtalefordringer omfattet.

Målingen av avsetningen til forventet tap for finansielle 
eiendeler etter IFRS 9 avhenger av om kredittrisikoen har økt 
vesentlig siden første gangs innregning. I denne vurderingen 
innføres en tredelt modell. Ved første gangs innregning og hvis 
kredittrisikoen ikke har økt vesentlig siden første gangs innregning 
skal det avsettes for 12 måneders forventet tap («stage 1»). Hvis 
kredittrisikoen har økt vesentlig skal det avsettes for forventet tap 
over hele den forventede levetiden («stage 2»). Denne første 
todelte tilnærmingen erstatter dagens gruppenedskrivningsmodell. 
For individuelle nedskrivninger er det ingen vesentlige endringer 
sammenlignet med dagens regler i IAS 39. Individuelle ned-
skrivninger omtales fremover som den tredje delen («stage 3») . 

Effekter for DNB
De nye reglene og konseptene som IFRS 9 introduserer krever 
betydelig videreutvikling av bankens modeller og IT-systemer. 
DNB påbegynte i 2015 arbeidet med å analysere og identifisere 
behov for endringer i bankens modeller og IT-systemer som følge 
av implementering av de nye reglene. Dette arbeidet har pågått i 
2016 og vil fortsette i 2017 med fokus på implementering og 
ferdigstillelse av valgte løsninger, sammenlignet med tidligere 
faser hvor analyse og kartlegging var hovedfokus.  

DNB etablerte i 2016 en egen prosjektorganisasjon med tett 
samarbeid mellom Konsernfinans og Risikostyring konsern for å 
ivareta implementeringen. Dette arbeidet er delt i egne under-
prosjekt som dekker henholdsvis (1) klassifisering og måling, (2) 
nedskrivning og (3) konsernets rapporteringsprosess og intern-
kontroll rammeverk. Prosjektet rapporterer til en egen styrings-
komite som ledes av Konserndirektør finans.  

Som en del av implementeringsarbeidet har DNB tatt følgende 
valg for sine regnskapsprinsipper:

 Reglene i IAS 39 for sikringsbokføring videreføres

 Anledningen til tidlig anvendelse av reglene for innregning av 
endring i virkelig verdi på finansielle forpliktelser forårsaket av 
endring i egen kredittrisiko innenfor øvrige resultatelementer 
benyttes ikke

 DNB omarbeider ikke sammenligningstall, dette innebærer for 
rapporteringene i 2018 at tallene som vises for tidligere 
perioder vil være etter dagens IAS 39 regler

Klassifisering og måling:
DNB har i all hovedsak fullført analysearbeidet knyttet til klassi-
fisering under IFRS 9. I dette arbeidet har DNB fokusert på å 
analysere forretningsmodellene i de ulike deler av virksomheten og 
kartlegge relevante lånevilkår for å kunne vurdere egenskapene i 
de kontraktsmessige kontantstrømmene. Gjennomgangen har 
resultert i behov for enkelte endringer i klassifisering og tilhørende 
måling, men det er ikke vurdert å være vesentlig sammenlignet 
med dagens regler. Endelige vurderinger vil ferdigstilles i første 
halvår 2017.

Nedskrivning:
Avsetningen for tap etter de nye reglene vil DNB beregne per 
instrument som nåverdien av: eksponeringen ved mislighold (EAD) 
multiplisert med sannsynlighet for mislighold (PD) multiplisert med 
tap ved mislighold (LGD). 

I utviklingen av den nye modellen har DNB valgt å ta utgangs-
punkt i de modellene og parametere konsernet anvender etter 
dagens IRB rammeverk. Dette er med å sikre konsistens mellom 
bankens risikostyring og tapsberegningen.

For å sikre beste estimat må blant annet IRB PD konverteres 
fra «through the cycle» til «point in time». Dette fordi det er PD på 
rapporteringstidspunktet som skal legges til grunn ved bereg-
ningen og ikke et normalisert PD nivå. DNB vil benytte anerkjente 
modeller for en slik konvertering. Tilsvarende konvertering må 
også gjøres for EAD og LGD, som etter IFRS 9 skal være mer 
framoverskuende. 

En direkte konsekvens av overgangen til forventet taps modell 
er i tillegg at beregning for tapsavsetningen skal inkludere effekten 
av DNBs fremtidsrettet syn (makro scenarioer). De ulike para-
metere i modellen skal inkludere justeringer for effekter av frem-
tidsrettet syn. DNB har en egen arbeidsgruppe i prosjektet for 
dette. I dette arbeidet er det fokus på hvordan gruppering av 
instrumenter med like kredittrisiko-karakteristika skal gjennom-
føres, identifisering av de relevante risikodriverne og antall makro 
scenarioer som skal legges til grunn i tapsberegningen. Dette 
arbeidet forventes å være ferdigstilt i første halvdel av 2017. 
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Introduksjon av bruk av makro scenarioer øker kompleksiteten i 
estimeringen, samt anvendelse av profesjonelt skjønn. 

Under de nye reglene vil en av de vesentligste faktorene som 
påvirker tapsavsetning være bevegelsen fra beregning av 12-
måneders forventet tap («stage 1») til beregning av forventet tap 
over hele den forventede levetiden («stage 2»). Overgangen til 
«stage 2» skal skje når engasjementet har vært gjenstand for en 
vesentlig endring i kredittrisiko fra første gangs innregning. Ved 
vurdering av hva som ansees som vesentlig økning i kredittrisiko
har DNB valgt en tredelt tilnærming:
1) Kvantitative kriterier

- Endring i relativt nivå på misligholds-sannsynlighet over 
instrumentets forventede levetid («lifetime PD»),
kombinert med en absolutt endring.

2) Backstop
- Gitte betalingslettelser («Forbearance»)
- 30 dager over forfall

3) Kvalitativ vurdering knyttet til hendelser som ikke er fanget opp 
i de kvantitative kriteriene eller backstop, eksempelvis årsak til 
hvorfor en kunde settes på watchlist. 

Nivåene for kvantitative kriterier (endring «lifetime PD») er planlagt 
basert på vurderinger av hva som anses vesentlig endring i kreditt-
risiko i bankens risikostyring og ved kundeoppfølging. Arbeidet er 
tilnærmet ferdigstilt, men enkelte analyser gjenstår før de endelige 
kriteriene besluttes.

Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å gi et pålitelig estimat 
på forventet implementeringseffekt i konsernets regnskap. Fore-
løpige forventninger er at implementeringen av IFRS 9 vil medføre 
økte tapsavsetninger som følge av endringen fra en faktisk taps-
modell til en forventet tapsmodell. Denne implementeringseffekten 
vil redusere konsernets egenkapital på implementeringstids-
punktet. I tillegg er det forventet en høyere volatilitet i resultatet 
fremover. Effekten på kapitalkrav vil avhenge av endelige regler fra 
Basel komiteen, herunder overgangsregler som er forventet ved 
implementering. Forslag til regler har vært ute på høring men 
foreligger enda ikke i endelig versjon.  

IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder
IFRS 15 ble publisert av IASB i mai 2014 og etablerer en ny fem-
trinns modell som vil være gjeldende for inntekter som oppstår fra 
kontrakter med kunder. Etter IFRS 15 er inntekter innregnet til det 
beløpet som reflekterer vederlaget som et selskap forventer å ha 
rett til i bytte for overføring av varer eller tjenester til en kunde. De 
nye prinsippene i IFRS 15 har en mer strukturert tilnærming til 
måling og innregning av inntekter. 

Den nye inntektsstandarden gjelder for alle foretak og vil 
erstatte alle gjeldende inntektsføringsregler etter IFRS. Kontrakter 
med kunder som regnskapsføres etter reglene i IFRS 9 Finansielle 
instrumenter skal likevel følge reglene i IFRS 9 da de er holdt 
utenfor virkeområdet til IFRS 15. 

IFRS 15 er gjeldende fra 1. januar 2018 og standarden ble 
godkjent av EU i september 2016. Konsernet har startet arbeidet 
med å analysere effekter av de nye reglene. Det er forventet at 
endringen ikke vil ha vesentlig effekt på periodisering av 
konsernets inntekter. DNB vil anvende standarden fra 2018.

IFRS 16 Leieavtaler
I januar 2016 publiserte IASB en ny regnskapsstandard for leie-
avtaler, IFRS 16 Leieavtaler. Den nye standarden vil medføre 
store endringer for leietaker ettersom alle leieavtaler (med unntak 
av korte avtaler og avtaler hvor eiendelen har lav verdi) må 
innregnes i balansen som en bruksrett med en motsvarende 
leieforpliktelse. Ved første gangs innregning skal leieforpliktelsen 
og bruksretten måles til nåverdien av fremtidige leiebetalinger. 

Leiebetalinger skal resultatføres som rentekostnad og amorti-
sering. For utleier er regnskapsreglene uendret.

IFRS 16, som ennå ikke er godkjent av EU, er gjeldende fra 
1. januar 2019. Konsernet har startet arbeidet med å analysere 
effekter av de nye reglene. Det er foreløpig for tidlig å gi et pålitelig 
estimat på forventet effekt i konsernets regnskap i de tilfellene 
DNB er leietaker. DNB vil anvende standarden fra 2019.

20. Viktige regnskapsestimater, skjønn og 
forutsetninger

Utarbeidelse av konsernregnskapet medfører at ledelsen 
utarbeider estimater, gjør skjønnsmessige vurderinger og tar 
forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper, 
herunder regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter 
og kostnader. Estimater og forutsetninger evalueres løpende og er 
basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive for-
ventninger om fremtidige hendelser som anses å være sann-
synlige på balansetidspunktet. 

Nedskrivninger på utlån
Estimater av fremtidig kontantstrømmer baseres på erfarings-
materiale og skjønn, både om fremtidig makroøkonomisk utvikling 
og utvikling for de utsatte engasjementene, og basert på for-
holdene på balansedagen. Estimatene er et resultat av en prosess 
som involverer forretningsområdene og sentrale kredittmiljøer, og 
representerer ledelsens beste skjønn. Ved vurdering av ned-
skrivning på utlån vil det hefte usikkerhet knyttet til flere elementer, 
både ved identifisering av objektive indikasjoner på verdifall, 
estimering av beløp og tidspunkt for fremtidige kontantstrømmer, 
herunder verdsettelse av sikkerheter. Se note 5 Kredittrisiko for 
informasjon om styring og oppfølging av kredittrisiko.

Individuelle nedskrivninger
Ved estimering av nedskrivning av lån til enkeltkunder vurderes 
både aktuell og forventet fremtidig finansiell stilling, og for engasje-
menter i bedriftsmarkedet også markedssituasjonen for kunden, 
markedsforholdene innenfor aktuell bransje og generelle markeds-
forhold av betydning for hvorvidt kunden vil være i stand til å 
tilbakebetale lånet. Videre vurderes mulighetene for og utfall av 
restrukturering, refinansiering og rekapitalisering. Det vurderes 
også sannsynlighet for konkurs og mulig overtakelse av sikker-
heter. Verdsettelse av sikkerheter hvor det ikke er tilgjengelig 
observerbare markedsdata, er beheftet med usikkerhet. Samlet 
vurdering av disse forholdene legges til grunn for estimering av 
fremtidig kontantstrøm. Ved lengre perioder med svak økonomisk 
utvikling innenfor enkelte bransjer og/ eller områder vil skjønn og
estimater være mer krevende. Neddiskonteringsperioden esti-
meres individuelt eller baseres på erfaringsdata om perioden det 
normalt tar å finne en løsning på de forhold som har forårsaket 
objektive indikasjoner på verdifall.

Gruppenedskrivninger
Forventet fremtidig kontantstrøm estimeres på bakgrunn av for-
ventet tap og estimat for konjunktursituasjonen for de respektive 
kundegruppene. Forventet tap er basert på historisk tapserfaring 
innenfor de relevante gruppene. Konjunktursituasjonen vurderes 
ved hjelp av en konjunkturindikator som beregnes for de enkelte 
gruppene basert på tilgjengelig informasjon om markedene. Det 
benyttes ulike parametere avhengig av gruppe. Sentrale para-
metere er produksjonsgap, som er et mål på kapasitetsutnyttelse i 
økonomien, boligprisutvikling, oljepriser, laksepriser og fraktrater 
innenfor shipping. Konjunkturindikatorene som benyttes viser god 
korrelasjon med historiske nedskrivninger. For å beregne nå-
verdien av forventede fremtidige kontantstrømmer for engasje-
mentene som er gjenstand for gruppenedskrivninger, benyttes en 
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neddiskonteringsfaktor basert på observerte erfaringstall fra de 
individuelt vurderte engasjementene.

Virkelig verdi på finansielle derivater og andre finansielle 
instrumenter 
Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et 
aktivt marked fastsettes ved å benytte ulike verdsettelsesteknikker. 
Konsernet vurderer og velger metoder og forutsetninger som så 
langt som mulig er basert på observerbare markedsdata som 
representerer markedsforholdene på balansedagen. Ved måling 
av finansielle instrumenter hvor observerbare markedsdata ikke er 
tilgjengelig, gjør konsernet antagelser om hva markedsaktører vil 
legge til grunn ved verdsettelse av tilsvarende finansielle instru-
menter. I verdsettelsene kreves det utstrakt bruk av skjønn blant 
annet ved beregning av likviditetsrisiko, kredittrisiko og volatilitet. 
En endring i de nevnte faktorene vil påvirke fastsatt virkelig verdi 
på konsernets finansielle instrumenter. For mer informasjon se 
note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi.

Måling av forpliktelser fra forsikringskontrakter i 
DNB Livsforsikring
For forsikringsmessige avsetninger i DNB Livsforsikring er de 
vesentligste risikoer og usikkerheter knyttet til hendelser som 
dødsfall, uførhet og varierende rentenivået. Økende levealder 
øker fremtidige forventede utbetalinger og derfor avsetningen i 
regnskapet, det samme skjer med et fallende rentenivå. For mer 
informasjon se note 17 Forsikringsrisiko.

Verdivurdering av eiendommer i DNB Livsforsikring
Investeringseiendom måles til virkelig verdi ved å diskonterte 
fremtidige forventede netto kontantstrømmer til sin nåverdi. 

Fastsettelse av de fremtidige kontantstrømmene krever 
anvendelse av betydelig skjønn og de virkelige verdiene avhenger 
i betydelig grad av forutsetninger om fremtiden, eksempelvis 
avkastningskrav og nivå på fremtidig markedsleie. Se note 36
Investeringseiendommer for forutsetninger som er lagt til grunn 
ved beregning av virkelig verdi av eiendomsporteføljen i DNB 
Livsforsikring. 

Inntektsskatt, herunder utsatt skattefordel og usikre 
skatteforpliktelser
Konsernet skattlegges for inntekt innenfor mange jurisdiksjoner. 
Betydelig bruk av skjønn er påkrevd for å fastsette inntektsskatten 
i konsernregnskapet, herunder vurderinger av innregning av utsatt 
skattefordel og usikre skatteforpliktelser. 

Konsernet innregner utsatt skattefordel med det beløp som 
sannsynlig vil kunne benyttes mot fremtidig skattepliktig inntekt. 
Omfattende vurderinger må gjøres for å fastsette beløpet som kan 
innregnes, herunder forventet tidspunkt for utnyttelse, nivået på 
skattemessig positivt resultat så vel som strategier for skatte-
planlegging og eksistensen av skattepliktige midlertidige for-
skjeller. 

For mange transaksjoner og beregninger vil det være 
usikkerhet knyttet til den endelige skatteforpliktelsen. Konsernet 
innregner skatteforpliktelser knyttet til fremtidige avgjørelser i 
skattesaker basert på estimater for endret inntektsskatt. Ved 
vurdering av innregning av usikre skatteforpliktelser gjøres en 
vurdering av hvorvidt forpliktelsen er sannsynlig. Hvis det endelige 
utfall av sakene avviker fra opprinnelig avsatt beløp innregnet i 
balansen, vil avviket påvirke regnskapsført skattekostnad i 
resultatregnskapet den perioden avviket fastslås.

Implementeringseffekter nye regler  
Tabellen under viser effektene i DNB konsernregnskap som følge av endringer i Årsregnskapsforskrifter for skadeforsikrings- og
livforsikringsselskaper, som beskrevet i punkt 3 Endringer i regnskapsprinsipper.

Resultatregnskap DNB-konsernet
Året 2015

Beløp i millioner kroner Rapportert Effekt
Om-

arbeidet

Netto finansresultat, DNB Livsforsikring (1 251) (1 251)

Netto forsikringsresultat, DNB Forsikring 521 13 534

Skattekostnad (7 045) (3) (7 048)

Resultat for perioden 24 762 10 24 772

Balanse DNB-konsernet
31. desember 2015 1. januar 2015

Beløp i millioner kroner Rapportert Effekt
Om-

arbeidet Rapportert Effekt
Om-

arbeidet

Forpliktelse til forsikringstagere i DNB Livsforsikring 208 949 (223) 208 726 216 799 (222) 216 577

Forsikringsforpliktelser, DNB Forsikring 2 085 (239) 1 846 1 964 (226) 1 738

Utsatt skatt 7 556 116 7 672 6 018 112 6 130

Egenkapital DNB-konsernet
31. desember 2015 1. januar 2015

Beløp i millioner kroner Rapportert Effekt
Om-

arbeidet Rapportert Effekt
Om-

arbeidet

Sum egenkapital 190 078 347 190 425 158 723 337 159 060

DNB-KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2016

162

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)

Redegjørelse og resultater
Årsregnskap DNB-konsernet



neddiskonteringsfaktor basert på observerte erfaringstall fra de 
individuelt vurderte engasjementene.

Virkelig verdi på finansielle derivater og andre finansielle 
instrumenter 
Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et 
aktivt marked fastsettes ved å benytte ulike verdsettelsesteknikker. 
Konsernet vurderer og velger metoder og forutsetninger som så 
langt som mulig er basert på observerbare markedsdata som 
representerer markedsforholdene på balansedagen. Ved måling 
av finansielle instrumenter hvor observerbare markedsdata ikke er 
tilgjengelig, gjør konsernet antagelser om hva markedsaktører vil 
legge til grunn ved verdsettelse av tilsvarende finansielle instru-
menter. I verdsettelsene kreves det utstrakt bruk av skjønn blant 
annet ved beregning av likviditetsrisiko, kredittrisiko og volatilitet. 
En endring i de nevnte faktorene vil påvirke fastsatt virkelig verdi 
på konsernets finansielle instrumenter. For mer informasjon se 
note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi.

Måling av forpliktelser fra forsikringskontrakter i 
DNB Livsforsikring
For forsikringsmessige avsetninger i DNB Livsforsikring er de 
vesentligste risikoer og usikkerheter knyttet til hendelser som 
dødsfall, uførhet og varierende rentenivået. Økende levealder 
øker fremtidige forventede utbetalinger og derfor avsetningen i 
regnskapet, det samme skjer med et fallende rentenivå. For mer 
informasjon se note 17 Forsikringsrisiko.

Verdivurdering av eiendommer i DNB Livsforsikring
Investeringseiendom måles til virkelig verdi ved å diskonterte 
fremtidige forventede netto kontantstrømmer til sin nåverdi. 

Fastsettelse av de fremtidige kontantstrømmene krever 
anvendelse av betydelig skjønn og de virkelige verdiene avhenger 
i betydelig grad av forutsetninger om fremtiden, eksempelvis 
avkastningskrav og nivå på fremtidig markedsleie. Se note 36
Investeringseiendommer for forutsetninger som er lagt til grunn 
ved beregning av virkelig verdi av eiendomsporteføljen i DNB 
Livsforsikring. 

Inntektsskatt, herunder utsatt skattefordel og usikre 
skatteforpliktelser
Konsernet skattlegges for inntekt innenfor mange jurisdiksjoner. 
Betydelig bruk av skjønn er påkrevd for å fastsette inntektsskatten 
i konsernregnskapet, herunder vurderinger av innregning av utsatt 
skattefordel og usikre skatteforpliktelser. 

Konsernet innregner utsatt skattefordel med det beløp som 
sannsynlig vil kunne benyttes mot fremtidig skattepliktig inntekt. 
Omfattende vurderinger må gjøres for å fastsette beløpet som kan 
innregnes, herunder forventet tidspunkt for utnyttelse, nivået på 
skattemessig positivt resultat så vel som strategier for skatte-
planlegging og eksistensen av skattepliktige midlertidige for-
skjeller. 

For mange transaksjoner og beregninger vil det være 
usikkerhet knyttet til den endelige skatteforpliktelsen. Konsernet 
innregner skatteforpliktelser knyttet til fremtidige avgjørelser i 
skattesaker basert på estimater for endret inntektsskatt. Ved 
vurdering av innregning av usikre skatteforpliktelser gjøres en 
vurdering av hvorvidt forpliktelsen er sannsynlig. Hvis det endelige 
utfall av sakene avviker fra opprinnelig avsatt beløp innregnet i 
balansen, vil avviket påvirke regnskapsført skattekostnad i 
resultatregnskapet den perioden avviket fastslås.

Implementeringseffekter nye regler  
Tabellen under viser effektene i DNB konsernregnskap som følge av endringer i Årsregnskapsforskrifter for skadeforsikrings- og
livforsikringsselskaper, som beskrevet i punkt 3 Endringer i regnskapsprinsipper.

Resultatregnskap DNB-konsernet
Året 2015

Beløp i millioner kroner Rapportert Effekt
Om-

arbeidet

Netto finansresultat, DNB Livsforsikring (1 251) (1 251)

Netto forsikringsresultat, DNB Forsikring 521 13 534

Skattekostnad (7 045) (3) (7 048)

Resultat for perioden 24 762 10 24 772

Balanse DNB-konsernet
31. desember 2015 1. januar 2015

Beløp i millioner kroner Rapportert Effekt
Om-

arbeidet Rapportert Effekt
Om-

arbeidet

Forpliktelse til forsikringstagere i DNB Livsforsikring 208 949 (223) 208 726 216 799 (222) 216 577

Forsikringsforpliktelser, DNB Forsikring 2 085 (239) 1 846 1 964 (226) 1 738

Utsatt skatt 7 556 116 7 672 6 018 112 6 130

Egenkapital DNB-konsernet
31. desember 2015 1. januar 2015

Beløp i millioner kroner Rapportert Effekt
Om-

arbeidet Rapportert Effekt
Om-

arbeidet

Sum egenkapital 190 078 347 190 425 158 723 337 159 060
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Note 2 Segmenter  

Finansiell styring i DNB er tilpasset de ulike kundesegmentene. Oppfølging av det totale kundeforholdet og lønnsomhet i kundesegmentene er 
viktige dimensjoner ved strategiske prioriteringer og allokering av DNBs ressurser til virksomheten. For deler av produktspekteret ligger ansvaret 
for produksjon og utvikling i egne produktområder. Disse skal bidra til at konsernet dekker de ulike kundegruppenes behov. Rapporterte tall for 
de ulike segmentene reflekterer konsernets samlede salg av produkter og tjenester til de aktuelle kundesegmentene. 

Personkunder - omfatter konsernets samlede tilbud av produkter og tjenester til personmarkedet i alle kanaler, både elek-
troniske og fysiske med unntak av boliglån i Tradisjonelle pensjonsprodukter hvor avkastningen tilfaller 
forsikringstakerne. DNB tilbyr et bredt spekter av produkter gjennom Norges største distribusjonsnett, som 
omfatter bankkontorer, telefonbank (24/7), nettbank, eiendomsmegling og eksterne kanaler (postkontorer, 
post i butikk og bank i butikk). 

Små og mellomstore - omfatter salg av produkter til og rådgivningstjenester for små og mellomstore bedrifter i Norge. Kunder i dette
bedriftskunder segmentet omfatter alt fra småbedrifter og nystartede selskaper til relativt store bedriftskunder, og produkt-

tilbudet er tilpasset disse kundenes ulike behov. Små og mellomstore bedriftskunder betjenes i konsernets 
landsdekkende fysiske distribusjonsnett og tilbys også nettbank og telefonbank (24/7). 

Store bedrifter og - omfatter store norske og internasjonale bedriftskunder samt alle kunder i datterbankene i Baltikum og Polen.
internasjonale kunder DNBs betjening av kundesegmentet er basert på solid bransjekunnskap og langsiktige kunderelasjoner.

Egenhandel - omfatter egenhandel i rente-, valuta- og råvareprodukter samt aksjer, herunder avdekking av markedsrisiko 
knyttet til kundetransaksjoner. Egenhandelsvirksomheten skal støtte opp om kundebetjeningen. 

Tradisjonelle - omfatter porteføljen av tradisjonelle ytelsesbaserte pensjonsprodukter i DNB Livsforsikring og eiendeler knyttet
pensjonsprodukter til disse produktene. DNB tilbyr ikke lenger slike produkter til nye kunder. 

Resultatregnskap og balanseoppstilling for segmentene er basert på en sammenstilling av intern finansiell rapportering for den funksjonelle 
organiseringen av DNB-konsernet i segmenter, slik den rapporteres til konsernledelsen (øverste beslutningstager), for å vurdere utvikling og 
allokere ressurser. Tallene for segmentene er basert på konsernets regnskapsprinsipper og DNBs styringsmodell. Allokering av kostnader og 
kapital mellom områdene bygger på en rekke forutsetninger, estimater og skjønnsmessige fordelinger. 

DNB allokerer kapital til virksomheten beregnet på basis av konsernets rene kjernekapital og langsiktige kapitaliseringsambisjon. Forsikrings-
virksomheten er underlagt særskilte kapitaldekningsregler, og allokert kapital tilsvarer regnskapsført egenkapital i selskapene. Grunnlaget for 
allokering av kapital til øvrig virksomhet i konsernet er en tilnærming til Basel III, med kapitalkrav relatert til kredittrisiko, markedsrisiko og 
operasjonell risiko. For allokering av kredittrisiko er konsernets interne måling av risikojustert kapitalbehov for kreditt benyttet. Kapitalbehov 
for markedsrisiko er fordelt direkte i henhold til risikovektet volum, og operasjonell risiko er fordelt i forhold til områdenes totale inntekter.
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Note 2 Segmenter (forts.)
Resultatregnskap DNB-konsernet

Store
Små og bedrifter og Tradisjonelle Øvrig

mellomstore internasjonale pensjons- virksomhet/ DNB-
Personkunder bedriftskunder kunder Egenhandel produkter elimineringer 1) konsernet

Beløp i millioner kroner 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Netto renteinntekter 13 269 13 697 6 359 6 131 14 301 15 198 28 89 153 243 34 110 35 358
Netto andre driftsinntekter 4 920 4 895 1 969 1 729 6 143 6 083 2 976 1 503 1 214 622 831 3 817 18 053 18 648
Sum inntekter 18 189 18 593 8 327 7 860 20 444 21 280 3 004 1 592 1 214 622 984 4 059 52 163 54 006
Driftskostnader (8 523) (8 698) (3 018) (2 738) (6 806) (6 907) (547) (504) (421) (464) 159 1 698 (19 155) (17 612)
Avskrivninger og nedskrivninger

varige og immaterielle eiendeler (175) (179) (339) (340) (1 051) (1 146) (1) (2) (14) (13) (598) (618) (2 177) (2 298)
Sum driftskostnader (8 698) (8 877) (3 356) (3 078) (7 856) (8 053) (548) (505) (435) (477) (438) 1 080 (21 333) (19 910)
Driftsresultat før nedskrivninger og

skatt 9 491 9 716 4 971 4 782 12 588 13 227 2 455 1 087 779 145 546 5 140 30 830 34 096
Netto gevinster varige og

immaterielle eiendeler (0) 0 2 (2) 24 53 (44) (7) (19) 45
Nedskrivninger på utlån og

garantier 2) 392 939 (1 082) (1 068) (6 734) (2 108) (0) (33) (7 424) (2 270)
Resultat overtatt virksomhet 6 3 8 (67) (14) 64
Driftsresultat før skatt 9 883 10 655 3 896 3 715 5 886 11 105 2 455 1 087 779 145 488 5 164 23 387 31 871
Skattekostnad (2 471) (2 877) (974) (1 003) (1 589) (3 221) (614) (283) 4 766 1 504 (432) (4 140) (7 048)
Resultat virksomhet holdt for salg,

etter skatt (1) 2 3 2 (53) 4 (51)
Resultat for regnskapsåret 7 411 7 780 2 922 2 712 4 300 7 885 1 841 804 783 912 1 994 4 680 19 251 24 772

1) For mer informasjon om øvrig virksomhet se tabeller nedenfor.
2) Se note 10 Nedskrivninger på utlån og garantier fordelt på kundegrupper for analyse av bruttoendring i nedskrivningene for konsernet.

Balanser DNB-konsernet
Store

Små og bedrifter og Tradisjonelle Øvrig
mellomstore internasjonale pensjons- virksomhet/ DNB-

Personkunder bedriftskunder kunder Egenhandel produkter elimineringer konsernet
Beløp i milliarder kroner 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15

Netto utlån til kunder 1) 2) 718 685 233 220 521 570 30 33 39 28 (31) 6 1 509 1 543
Eiendeler holdt for salg 0 0 0 52 0 53 0
Andre eiendeler 65 64 65 55 139 126 1 240 1 241 163 174 (580) (604) 1 092 1 056
Sum eiendeler 783 749 297 275 660 696 1 270 1 274 202 202 (559) (598) 2 653 2 599
Midler til forvaltning 47 45 20 19 179 229 22 16 267 308
Sum forvaltede midler 830 794 318 294 838 925 1 270 1 274 202 202 (537) (582) 2 921 2 907
Innskudd fra kunder 1) 2) 397 393 190 167 379 380 14 13 (45) (9) 935 944
Forpliktelser holdt for salg (0) 41 0 41 0
Annen gjeld 346 324 83 88 195 246 1 249 1 253 182 184 (585) (631) 1 471 1 464
Sum gjeld 744 716 273 255 574 627 1 263 1 266 182 184 (589) (640) 2 447 2 408
Allokert kapital 3) 39 33 25 20 85 69 7 7 20 18 30 42 206 190
Sum gjeld og egenkapital 783 749 297 275 660 696 1 270 1 274 202 202 (559) (598) 2 653 2 599

1) Utlån og innskudd fra kunder i Baltikum er inkludert i segmentet Store bedrifter og internasjonale kunder på tross av at de ble reklassifisert som holdt for salg i 
august 2016. Reklassifiseringen inngår i øvrig virksomhet/elimineringer. Reklassifiserte utlån utgjør 45,0 milliarder kroner og innskudd 36,5 milliarder kroner.

2) Utlån til kunder inkluderer påløpte renter, nedskrivninger og verdijusteringer. Tilsvarende inkluderer innskudd fra kunder påløpte renter og verdijusteringer.
I november 2015 ble en boliglånsportefølje på om lag 20 milliarder kroner solgt fra DNB Boligkreditt til DNB Livsforsikring, og i november 2016 ble ytterligere en 
boligportefølje på 5 milliarder kroner solgt. I fjerde kvartal 2016 ble næringslån tilsvarende 2,6 milliarder kroner og 4,5 milliarder kroner solgt fra henholdsvis 
DNB Næringskreditt og DNB Bank til DNB Livsforsikring.

3) Allokert kapital er for segmentene beregnet på grunnlag av eksternt kapitalkrav (Basel III) til virksomheten. Allokert kapital i 2016 tilsvarer en ren kjernekapital-
dekning på 17,2 prosent sammenlignet med 14,5 prosent i 2015. Allokert kapital for konsernet er bokført egenkapital.

Nøkkeltall DNB-konsernet
Store

Små og bedrifter og Tradisjonelle Øvrig
mellomstore internasjonale pensjons- virksomhet/ DNB-

Personkunder bedriftskunder kunder Egenhandel produkter elimineringer konsernet
Prosent 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Kostnadsgrad 1) 47,8 47,7 40,3 39,2 38,4 37,8 18,3 31,7 35,9 76,7 40,9 36,9
Innskuddsdekning per 31. des. 2) 55,4 57,3 81,4 75,8 72,9 66,8 62,0 61,2
Avkastning allokert kapital 3) 18,4 23,0 11,9 12,7 5,0 11,1 25,4 11,2 4,0 5,1 10,1 14,5

1) Sum driftskostnader dividert på sum inntekter. 
2) Innskudd fra kunder dividert på netto utlån til kunder. 
3) Allokert kapital er for segmentene beregnet på grunnlag av eksternt kapitalkrav (Basel III) til virksomheten. For konsernet er regnskapsført kapitalavkastning 

benyttet. 
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Note 2 Segmenter (forts.)
Øvrig virksomhet/elimineringer
Øvrig virksomhet/elimineringer omfatter IT og Operations, HR, Konsernfinans inkludert Konserntreasury, Risikostyring, Kommunikasjon, det 
deleide selskapet Eksportfinans, investeringer i IT infrastruktur og aksjonærrelaterte kostnader. Øvrig virksomhet/elimineringer inneholder også 
den delen av konsernets egenkapital som ikke er allokert ut til segmentene. Resultat fra overtatt virksomhet som innebærer full konsolidering i 
DNB-konsernet er presentert netto på linjen "Resultat overtatt virksomhet" i den interne rapporteringen av segmentene. De overtatte selskapene 
og alle konserninterne elimineringer inngår i Øvrig virksomhet/elimineringer.

Driftsresultat før skatt DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2016 2015
Uallokert netto renteinntekter (265) (83)
Inntekter fra egenkapitalinvesteringer (se note 21) 36 124
Markedsjusteringer på finansielle instrumenter (se note 21) 436 990
Basisswapper (se note 21) (542) 2 685
Resultat fra tilknyttede selskaper 1 190 (45)
Netto gevinster på investeringseiendommer 34 312
Resultat overtatt virksomhet (14) 64
Eierkostnader (kostnader vedrørende aksjonærforhold, investorrelasjoner, strategisk planlegging m.v.) (465) (408)
Uallokerte personalkostnader (se note 22) 1) (136) 1 450
Uallokerte IT-og Operations kostnader 205 278
Restrukturering IT (234)
Tilbakeføring avsetninger (se note 23) 24 46
Nedskrivninger av eiendommer og varige driftsmidler 34 (60)
Øvrig (47) 44
Driftsresultat før skatt 488 5 164

1) Herav uallokert engangseffekt på pensjonskostnader i 2015 på 1 778 millioner kroner.  

Geografiske områder

Resultatregnskap DNB-konsernet

Internasjonal DNB-
virksomhet Norge konsernet

Beløp i millioner kroner 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Netto renteinntekter 7 863 8 321 26 246 27 037 34 110 35 358
Netto andre driftsinntekter 2 851 4 132 15 202 14 516 18 053 18 648
Sum inntekter 10 714 12 453 41 449 41 553 52 163 54 006

Balanser DNB-konsernet

Internasjonal DNB-
virksomhet Norge konsernet

Beløp i milliarder kroner 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15

Netto utlån til kunder 218 293 1 291 1 249 1 509 1 543
Sum eiendeler 308 335 2 345 2 263 2 653 2 599
Garantier 35 37 63 74 99 110

Produktinformasjon
Se note 18 Netto renteinntekter, note 19 Renter på enkelte balanseposter, note 20 Netto provisjonsinntekter for produktinformasjon.
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Note 3 Kapitalstyring og kapitaldekning

DNB-konsernet har et mål om å holde en «management-buffer» på om lag 1,0 prosentpoeng i tillegg til det samlede regulatoriske kravet til ren 
kjernekapitaldekning. Management-bufferen er etablert for å kunne fange opp variabilitet i risikovektet volum og inntjening, som for eksempel 
oppstår gjennom valutakursendringer eller endringer i kredittspreader, slik at konsernet kan opprettholde normal utlånsvekst og ha en 
forutsigbar utbyttepolitikk. Ved utgangen av 2016 var det samlede regulatoriske kravet til ren kjernekapitaldekning på 14,7 prosent og DNBs 
interne mål 15,7 prosent. Kapitaliseringsmålene er knyttet til det til enhver tid gjeldende beregningsgrunnlaget. For norske banker gjelder en 
overgangsregel knyttet til kapitalkravsberegningen som tilsier at samlet risikovektet volum ikke kan være mindre enn 80 prosent av tilsvarende
beregning under Basel I-regelverket.

Ved utgangen av 2016 hadde DNB-konsernet en ren kjernekapitaldekning på 16,0 prosent og en totalkapitaldekning på 19,5 prosent, mot 
henholdsvis 14,4 og 17,8 prosent ett år tidligere. Risikovektet volum var 1 051 milliarder kroner ved utgangen av 2016 mot 1 129 milliarder 
kroner året før. Basel I-gulvet for beregningsgrunnlaget er effektivt for DNB, og reduserte ren kjernekapitaldekning med 1,6 prosentpoeng i 
forhold til Basel III-beregningsgrunnlaget uten overgangsregel ved utgangen av 2016.

DNB Bank-konsernet hadde ved utgangen av 2016 en ren kjernekapitaldekning på 15,7 prosent og en totalkapitaldekning på 20,0 prosent 
beregnet etter overgangsregelen, mot henholdsvis 14,3 og 17,9 prosent ett år tidligere. 

DNB Bank ASA hadde en ren kjernekapitaldekning på 19,1 prosent ved slutten av 2016 mot 15,1 prosent i 2015. Totalkapitaldekningen utgjorde 
24,8 prosent i 2016 mot 19,3 i 2015. 

DNB Boligkreditt AS hadde ved utgangen av 2016 en ren kjernekapitaldekning på 16,0 prosent og en totalkapitaldekning på 18,0 prosent 
beregnet etter overgangsregelen for risikovektet volum. Uten overgangsregelen ville ren kjernekapitaldekning og totalkapitaldekning for 
DNB Boligkreditt vært henholdsvis 19,6 og 22,1 prosent ved utgangen av 2016.

Som et supplement til det risikovektede kapitaldekningssystemet, introduserte Baselkomiteen etter finanskrisen et nytt måltall for soliditet; 
«leverage ratio» eller uvektet kjernekapitalandel. Baselkomiteen anbefalte at det fra 2015 skulle være rapporteringsplikt for nøkkeltallet og at 
det fra 2018 skal det gjelde et minstekrav til uvektet kjernekapitalandel. EU-kommisjonen har i tråd med Baselkomiteens anbefaling foreslått 
å innføre et minstekrav på 3 prosent. Finansdepartementet har fastsatt minstekrav til uvektet kjernekapitaldekning for kredittinstitusjoner og 
verdipapirforetak i Norge med virkning fra 30. juni 2017. Kapitalstørrelsen er kjernekapital inkludert hybrid. Beregningsgrunnlaget utgjøres av 
eiendeler med tillegg av utenom-balanseposter omregnet etter konverteringsfaktorer som i standardmetoden for ordinær kapitaldekning. I tillegg 
er det noen særskilte justeringer for derivater og repo-transaksjoner. Forsikringsvirksomheten er holdt utenfor. Definisjonene av kapitalstørrelse 
og beregningsgrunnlag samsvarer med det internasjonale regelverket. Det norske kravet til uvektet kjernekapitalandel er bygget opp som et
minstekrav på 3 prosent som vil gjelde alle kredittinstitusjoner, et bufferkrav for banker på 2 prosent og et ekstra bufferkrav på 1 prosent for 
systemviktige banker. DNB vil som eneste institusjon i Norge få et krav til uvektet kjernekapitalandel på 6 prosent. DNB-konsernet beregner 
uvektet kjernekapitalandel i henhold til CRRs reviderte artikkel 429 og EU-kommisjonens forordning som trådte i kraft 18. januar 2015. Ved 
utgangen av 2016 var uvektet kjernekapitalandel for DNB-konsernet 7,3 prosent mot 6,7 prosent ett år tidligere. DNB oppfyller det kommende 
minstekravet på 6 prosent med god margin.

Det nye soliditetsregelverket for forsikringsselskap i Norge og Europa, Solvens II, gjaldt fra 1. januar 2016. DNB Livsforsikring hadde en 
solvensmargin ved utgangen av 2016 på 152 prosent uten bruk av overgangsordning, og 211 prosent beregnet basert på overgangsordningen. 
Tilsvarende tall for ett år siden, pro forma beregnet, var henholdsvis 113 prosent før bruk av overgangsordningen og 192 prosent etter 
anvendelse av overgangsordningen. Ved utløpet av fjerde kvartal var gjenstående avsetningsbehov for økt forventet levealder på 0,5 milliarder 
kroner. Egenkapitalens andel av avsetningsbehovet er sluttført slik at gjenstående behov skal dekkes av kundenes renteoverskudd. Se note 17 
Forsikringsrisiko. 
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Note 3 Kapitalstyring og kapitaldekning (forts.)
Kapitaldekning 
Tall for kapitaldekning følger de nye kravene for beregning og rapportering, i henhold til EUs kapitaldekningsregelverk for banker og verdipapir-
foretak (CRD IV/CRR). Vurderingsreglene i selskapsregnskapene ligger til grunn for konsolidering som er regulert i Konsolideringsforskriften.

Ansvarlig kapital DNB Bank ASA DNB Bank-konsernet DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 1) 31.12.15
Egenkapital 168 104 151 533 190 078 173 412 206 423 190 078
Effelt av regulatorisk konsolidering (181) (541) (5 795) (541)
Ikke-tellende kapital, forsikring (403)
Hybridkapital inkludert i egenkapital (15 574) (8 053) (15 574) (8 053) (15 574) (8 053)
Netto påløpte renter på kjernekapitalinstrumenter inkludert 
i egenkapital (284) (219) (284) (219) (284) (219)

Egenkapital som inngår i ren kjernekapital 152 246 143 261 174 039 164 599 184 770 180 863
Fradrag

Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (38) (38) (38)
Goodwill (2 900) (3 012) (2 951) (3 029) (4 656) (4 763)
Utsatt skattefordel som ikke skyldes midlertidige forskjeller (224) (195) (482) (640) (482) (640)
Andre immaterielle eiendeler (699) (663) (946) (1 075) (946) (1 241)
Avsatt utbytte m.v. (5 084) (5 000) (9 284) (7 330)
Vesentlige investeringer i selskaper i finansiell sektor
Justert forventet tap, IRB-porteføljer (6) (1 383) (153) (2 309) (153) (2 309)
Verdijustering som følge av krav om forsvarlig verdsettelse (AVA) (479) (671) (786) (1 055) (786) (1 055)
Justering for urealisert tap/(gevinst) på gjeld ført
til virkelig verdi 107 (15) (90) (412) (90) (412)

Justering for urealisert tap/(gevinst) på derivatforpliktelser
ført til virkelig verdi (DVA) (580) (785) (159) (150) (159) (150)

Minstekrav til reassuranseavsetning (17)
Ren kjernekapital 147 467 136 499 163 389 150 889 168 214 162 906
Hybridkapital 17 471 10 267 17 471 10 267 17 471 10 267
Ikke-tellende kjernekapital, DNB-konsernet 2) (176)
Kjernekapital 164 938 146 766 180 860 161 156 185 509 173 173
Evigvarende ansvarlig lånekapital  5 602 5 702 5 602 5 702 5 602 5 702
Ordinær ansvarlig lånekapital 21 249 22 185 21 249 22 185 21 249 22 185
Fradrag for beholdning av ansvarlig kapital i DNB Livsforsikring og 
DNB Forsikring (5 750)
Ikke-tellende tilleggskapital, DNB-konsernet 2) (1 440)
Tilleggskapital 26 851 27 887 26 851 27 887 19 661 27 887
Tellende ansvarlig kapital 191 789 174 653 207 711 189 043 205 170 201 060
Risikovektet volum, overgangsregel 773 244 906 084 1 040 888 1 056 731 1 051 498 1 129 373
Minimumskrav ansvarlig kapital, overgangsregel 61 860 72 487 83 271 84 539 84 120 90 350
Ren kjernekapitaldekning, overgangsregel (%) 19,1 15,1 15,7 14,3 16,0 14,4
Kjernekapitaldekning, overgangsregel (%) 21,3 16,2 17,4 15,3 17,6 15,3
Kapitaldekning, overgangsregel (%) 24,8 19,3 20,0 17,9 19,5 17,8

1) Fra og med første kvartal 2016 er DNB Livsforsikring og DNB Forsikring ikke inkludert i den regulatoriske konsolideringen av DNB-konsernet. Med virkning fra 
første kvartal 2016 gjøres det også fradrag for vesentlige investeringer i andre selskaper i finansiell sektor hvis de overstiger 10 prosent av ren kjernekapital. 
Beløp som ikke går til fradrag, tildeles en risikovekt på 250 prosent. I tillegg blir investering i ansvarlige lån i DNB Livsforsikring og DNB Forsikring trukket fra 
konsernets tilleggskapital.

2) Kjerne- og tilleggskapital i DNB Bank ASA som i henhold til Articles 85-88 i CRR, ikke kan medregnes i konsolidert kapital.
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Note 3 Kapitalstyring og kapitaldekning (forts.)
Basel III
De fleste låneporteføljene rapporteres nå i henhold til IRB-metoden. En portefølje avventer fremdeles IRB-godkjenning fra Finanstilsynet. Dette 
gjelder banker og finansinstitusjoner (DNB Bank). Storkunder som vurderes ved hjelp av simuleringsmodeller (DNB Bank) fikk godkjennelse fra 
Finanstilsynet i desember 2015.

Spesifikasjon av risikovektet volum og kapitalkrav DNB-konsernet
Gjennom-

snittlige Risiko-
Eksponering, risikovekter vektet

nominelt EAD 1) i prosent volum Kapitalkrav Kapitalkrav
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.16 31.12.16 31.12.16 31.12.16 31.12.15
IRB-metode

Foretak 1 039 384 842 921 48,4 407 740 32 619 33 421
Spesialiserte foretak (SL) 8 825 8 517 52,3 4 456 356 468
Massemarked, pant i fast eiendom 706 195 706 195 22,1 155 814 12 465 12 241
Massemarked, øvrige engasjementer 112 484 92 484 25,7 23 759 1 901 1 965
Verdipapirisering 12 760 12 760 91,8 11 718 937 1 201

Sum kredittrisiko, IRB metode 1 879 648 1 662 878 36,3 603 487 48 279 49 295
Standardmetode

Stater og sentralbanker 55 426 69 760 0,1 84 7 33
Institusjoner 147 549 99 864 24,9 24 858 1 989 2 230
Foretak 160 608 127 538 85,9 109 582 8 767 9 657
Massemarked, pant i fast eiendom 51 665 49 631 45,5 22 559 1 805 1 764
Massemarked, øvrige engasjementer 122 926 48 737 75,4 36 742 2 939 2 642
Egenkapitalposisjoner 19 712 19 711 229,8 45 291 3 623 276
Verdipapirisering 1 760 1 160 44,6 518 41 60
Øvrige eiendeler 15 210 15 210 69,7 10 594 848 535

Sum kredittrisiko, standardmetoden 574 857 431 611 58,0 250 228 20 018 17 195
Sum kredittrisiko 2 454 505 2 094 488 40,8 853 714 68 297 66 490
Markedsrisiko

Posisjonsrisiko for gjeldsinstrumenter 14 615 1 169 1 141
Posisjonsrisiko for egenkapitalinstrumenter 310 25 36
Valutarisiko
Varerisiko 72 6 3
Risiko for svekket kredittverdighet
hos motpart (CVA) 6 131 490 513

Sum markedsrisiko 21 128 1 690 1 693
Operasjonell risiko 83 370 6 670 6 670
Netto forsikring, etter elimineringer 6 464
Sum risikovektet volum og kapitalkrav før overgangsregel 958 212 76 657 81 317
Tillegg i kapitalkravet som følge av overgangsregel 2) 93 285 7 463 9 033
Sum risikovektet volum og kapitalkrav 1 051 498 84 120 90 350

1) Forventet engasjementsbeløp ved mislighold, exposure at default.
2) På grunn av overgangsregler kan minstekrav til kapitaldekning ikke utgjøre mindre enn 80 prosent av tilsvarende størrelse beregnet etter Basel I-reglene. 
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Note 4 Risikostyring
Risikostyring i DNB 
Styret i DNB ASA har et uttalt mål om en samlet lav risikoprofil og om å opprettholde en rating på langsiktige ordinære innlån tilsvarende 
AA-nivå. DNBs lønnsomhet er blant annet avhengig av evnen til å identifisere, styre og prise risiko som oppstår i forbindelse med finansielle 
tjenester. 

Organisering og fullmaktsstruktur
 Styret. Styret i DNB ASA fastsetter langsiktige mål for risikoprofil. Risikoprofilen operasjonaliseres gjennom rammeverket for risikostyring, 

herunder fastsettelse av fullmakter. Risikotagning skal gjennomføres innenfor fastsatte rammer.

 Fullmakter. Det skal foreligge fullmakter for bevilgninger og posisjons- og handlerammer på alle vesentlige finansielle områder. Alle 
fullmakter er personlige. Fullmakter og overordnede rammer besluttes i styret og kan delegeres i organisasjonen, men enhver videre 
delegering skal godkjennes og følges opp av nærmeste overordnede leder.

 Årlig gjennomgang av rammer. Risikorammene vurderes minst årlig i tilknytning til budsjett- og planarbeidet. 

 Uavhengige risikostyringsfunksjoner. Risikostyringsfunksjoner og utvikling av risikostyringsverktøy foregår i enheter som er uavhengig av 
virksomheten i de enkelte forretningsområdene.

Oppfølging og anvendelse
 Ansvarliggjøring. Alle ledere er ansvarlige for risiko innen eget område og må derfor ha full innsikt i og forståelse av risikobildet til enhver

tid. 

 Risikorapportering. Risikorapporteringen i konsernet skal sikre at alle ledere har nødvendig informasjon om risikonivå og -utvikling. For å 
sikre kvalitet og tilstrekkelig uavhengighet blir risikorapporteringen organisert og ledet av enheter som er uavhengige av de operative 
virksomhetene. 

 Kapitalvurdering. Konsernets kapitalsituasjon og risiko vurderes og oppsummeres kvartalsvis i en egen risikorapport til styret i DNB ASA.

 Anvendelse av risikoinformasjon. Risiko inngår i styringen og oppfølgingen av forretningsområdene. Risikojustert avkastning inngår i 
prising av produkter, resultatmåling og oppfølging av forretningsområdene.

Relevante risikomål
 Risikoappetitt. DNB følger opp risiko gjennom definerte mål og rammer. Rammeverket for risikoappetitt består av 17 utsagn som omfatter 

de risikodimensjonene som vurderes å være av betydning for DNB-konsernet, og som samlet gir et godt bilde av totalrisikoen. Utvikling i 
måltallene følges og rapporteres månedlig til konsernledelsen og kvartalsvis til styret i DNB. Se eget avsnitt om risikoappetitt. 

 Ett felles mål for risiko i konsernet. Konsernets risiko tallfestes i form av økonomisk kapital, som beregnes for alle forretningsområder i 
konsernet og for hovedkategorier av risiko, med unntak av likviditetsrisiko. Se eget avsnitt om økonomisk kapital.

 Supplerende risikomål. Risiko følges også opp gjennom supplerende risikomål som er tilpasset virksomheten i de enkelte forretnings-
områdene, for eksempel måling av posisjoner mot rammer, nøkkeltall og porteføljerisikomål.

Risikokategorier
I DNB er risiko inndelt i seks hovedkategorier som er gjenstand for særlig måling og styring.

 Kredittrisiko er risiko for økonomisk tap som skyldes at konsernets kunder ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser. Kredittrisiko vedrører 
alle fordringer på kunder, i hovedsak utlån, men også ansvar i henhold til andre utstedte kreditter, garantier, rentebærende verdipapirer, 
ubenyttede kreditter og interbankplasseringer. Motpartsrisiko er også en form for kredittrisiko og oppstår gjennom derivathandel samt 
motpartsrisiko som oppstår gjennom derivathandel.

 Markedsrisiko er risiko for tap som oppstår som følge av åpne posisjoner i valuta-, rente- råvare-, og egenkapitalmarkedene. Risikoen er 
knyttet til resultatvariasjoner som følge av endringer i markedspriser eller -kurser. Markedsrisiko inkluderer både risiko som oppstår gjen-
nom ordinære handelsaktiviteter og risiko som oppstår som en del av bankaktiviteter og øvrig forretningsvirksomhet. Dessuten oppstår 
markedsrisiko i DNB Livsforsikring AS, gjennom risikoen for at finansavkastningen ikke vil være tilstrekkelig for å dekke forpliktelsene 
selskapet har i avtalene med kundene.  

 Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller 
eksterne hendelser. Operasjonell risiko omfatter også compliancerisiko, juridisk risiko, adferdsrisiko og IT-risiko. Compliance-risiko er 
risikoen for tap forårsaket av brudd på lover og regler. Juridisk risiko følger av problemstillinger omkring dokumentasjon og tolkning av 
kontrakter og varierende rettspraksis der konsernet driver virksomhet. Adferdsrisiko defineres som den eksisterende eller potensielle risiko 
for tap relatert til kritikkverdig leveranse av finansielle tjenester eller tap knyttet til generell kritikkverdig adferd.

 Forsikringsrisiko er risiko knyttet til virksomheten i DNB Livsforsikring AS og DNB Forsikring AS, og gjelder endringer i forsikrings-
forpliktelsene, blant annet som følge av endringer i forsikringstakernes levealder og uførhet for livsforsikringsvirksomheten. I skade-
forsikring er forsikringsrisikoen knyttet til hyppighet og størrelse på de erstatninger som selskapet er forpliktet til.
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Note 4 Risikostyring (forts.)
 Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser ved forfall, samt risikoen for at konsernet ikke klarer 

å møte sine likviditetsforpliktelser uten at kostnaden ved dette øker dramatisk. Likviditet er helt avgjørende for finansiell virksomhet. Denne 
risikokategorien vil ofte være betinget i den forstand at den først blir synlig når andre hendelser skaper bekymring for konsernets evne til å 
gjøre opp for seg.

 Forretningsrisiko er risiko knyttet til svingninger i resultatet på grunn av endringer i eksterne forhold som markedssituasjonen, myndig-
hetenes reguleringer eller bortfall av inntekter som følge av svekket omdømme. Omdømmerisiko er ofte en konsekvens av andre risiko-
former. Håndteringen av konsernets forretningsrisiko skjer i første rekke gjennom strategiprosessen og ved løpende arbeid for å ta vare på 
og forbedre konsernets omdømme. Ved fastsettelse og oppfølging av konsernets risikoappetitt er omdømmerisiko skilt ut som et eget 
temaområde. Omdømmerisiko følges opp gjennom overvåkning av medieomtale, mens konkurransesituasjonen følges opp gjennom analyser 
av markedsutviklingen og utviklingen i markedsandeler.

I tillegg til overnevnte risikoformer er konsernet eksponert mot strategisk risiko som kan defineres som risikoen for resultatbortfall som følge av 
at konsernet ikke greier å utnytte de strategiske muligheter som finnes. Konsernets strategiske risiko er ikke gjenstand for spesiell måling eller 
rapportering, men blir diskutert som et ledd i de årlige strategiprosesser.

Risikoappetitt 
Styret i DNB ASA fastsetter langsiktige mål for risikoprofilen gjennom rammeverket for risikoappetitt. Risikoappetittrammeverket skal sikre at 
risikostyringen blir håndtert og integrert i konsernets styringsprosesser. Rammeverket skal gi en helhetlig og balansert oversikt over virksom-
hetens risiko og bestod i 2016 av 17 utsagn. For å støtte opp om rammeverket er det etablert styringsprinsipper og definert rutiner og ansvar for 
DNB-konsernet. Rammene i risikoappetitt vil også reflekteres i andre deler av risikostyringen, herunder fastsettelse av fullmakter og forretnings-
rammer. Rammeverket for risikoappetitt skal vurderes minst årlig. Styret foretar også en regelmessig gjennomgang av risikonivå, rammestruktur 
og rapportering for relevante risikokategorier.

Rammene i risikoappetitt operasjonaliseres i forretnings- og støtteområdene. I konsernets styringssystem implementeres risikoappetitt i form av 
måltall for utvalgte risikoindikatorer. Risikoindikatorer vil typisk være uttrykt som rammer (for kvantifiserbar risiko) eller kvalitative vurderinger av 
nivå. De trenger ikke være uttrykt gjennom de samme måleparametrene som brukes på konsernnivå, men de må understøtte samme risikotema 
og -utvikling. Gjennom løpende oppfølging av disse måltallene sikres at de risikotemaene som er utpekt som de mest sentrale også er 
gjenstand for oppfølging og diskusjon i operative deler av organisasjonen.

Økonomisk kapital for DNB-konsernet 
Økonomisk kapital er et mål på tapsrisikoen som forskjellige forretningsaktiviteter medfører, og gjør det mulig å sammenligne risiko på tvers av 
risikoformer. Gjennomsnittlige tap over en normal konjunktursyklus er en forventet kostnad som i hovedsak skal dekkes inn gjennom korrekt 
prising av konsernets produkter. Økonomisk kapital skal dekke de uventede tapene. Kvantifiseringen av økonomisk kapital er basert på 
statistiske sannsynlighetsfordelinger for de ulike risikoformene på bakgrunn av historiske data. DNB har fastsatt at økonomisk kapital skal 
tilsvare 99,97 prosent av mulige tap innenfor en tidshorisont på ett år. Det er et nivå som samsvarer med målet om AA-gradering for ordinære 
langsiktige innlån i DNB Bank ASA.

DNB beregner økonomisk kapital for følgende risikokategorier: kredittrisiko, markedsrisiko, markedsrisiko i livsforsikring, forsikringsrisiko, risiko 
i skadeforsikring, operasjonell risiko og forretningsrisiko. Det oppstår en betydelig diversifiserings- eller porteføljeeffekt når risikoene vurderes 
samlet, fordi det er usannsynlig at alle tapshendelser inntreffer samtidig. I en nedgangsperiode vil de fleste områdene bli påvirket negativt av 
konjunkturen, men det er likevel en diversifiseringseffekt ettersom ikke alle områder vil bli truffet like hardt. Diversifiseringseffektene mellom 
risikokategorier og forretningsområder innebærer at konsernets økonomiske kapital blir betydelig lavere enn om forretningsområdene hadde 
vært selvstendige selskaper.

Ved utgangen av 2016 var netto økonomisk kapital for konsernet beregnet til 73,0 milliarder kroner, en reduksjon på 2,7 milliarder sammenlignet 
med ett år tidligere. 

Nærmere om risiko i DNB Livsforsikring AS
Risiko i DNB Livsforsikring AS omfatter markeds-, forsikrings-, kreditt-, operasjonell og forretningsrisiko. Markeds- og forsikringsrisiko i livs-
forsikring er henholdsvis risiko for at finansavkastningen ikke vil være tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene selskapet har i avtalene med 
kundene, og risiko relatert til endringer i fremtidige forsikringsforpliktelser forårsaket av endringer i forsikredes levealder og uførhet. 

Rammevilkårene for livsforsikring i Norge innebærer at DNB Livsforsikring bærer risikoen for å oppfylle de forpliktelser selskapet har i avtalene 
med kundene. Finansavkastningen må være stor nok til å møte den garanterte årlige avkastningen som selskapet har forpliktet seg til overfor 
kundene. I motsatt fall må den manglende avkastningen dekkes ved bruk av tilleggsavsetninger, som er en bufferkapital bygd opp gjennom 
tidligere års overskudd, eller ved at den manglende avkastningen belastes egenkapitalen. 

Styring av DNB Livsforsikrings risiko inngår som en del av selskapets strategi vedtatt av styret. Risikosituasjonen i DNB Livsforsikring blir sett i 
sammenheng med konsernets samlede risikoprofil gjennom jevnlig behandling i konsernets balansestyringsutvalg (ALCO). DNB Livsforsikrings 
administrerende direktør og styret skal bidra til en hensiktsmessig koordinering mellom risikostyring og strategi i DNB Livsforsikring og kon-
sernets risikoprofil. Området Risikostyring rapporterer, overvåker og følger opp DNB Livsforsikrings totale risiko. Risikostyring er organisert i 
stab, uavhengig av finansforvaltningen og forretningsområdene.
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Note 4 Risikostyring (forts.)
Konsentrasjoner av risiko
Konsentrasjoner av finansiell risiko oppstår når finansielle instrumenter med like karakteristika påvirkes ensartet av endringer i økonomiske eller 
andre faktorer. Identifikasjon av konsentrasjoner av risiko inkluderer skjønnsmessige vurderinger. I konsernets risikostyring er det et gjennom-
gående formål å redusere og kontrollere risikokonsentrasjoner. For kredittrisiko er det et mål å unngå større risikokonsentrasjoner, herunder 
store engasjementer med enkeltkunder eller kundegrupper og grupper av engasjementer innenfor høyere risikoklasser, bransjer og geografiske 
områder, se notene 2, 6 og 7. Samlet kredittrisiko per 31. desember 2016 fremkommer i note 5. For markedsrisiko begrenses konsentrasjons-
risikoen gjennom rammesetting som sikrer at eksponeringene fordeles på mange instrumenter som gir god diversifikasjon mot endringer i aksje-
og valutakurser, endrede råvarepriser og endret rentenivå. Konsentrasjoner av renterisiko er presentert i note 13. Spesifikasjon av valutarisiko 
er presentert i note 14. Konsernets største investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis er spesifisert i note 31. Konsernet har ikke 
identifisert betydelige konsentrasjoner av risikoer utover kjernevirksomheten, herunder strategiske utvalgte områder, enn de som fremkommer
av de nevnte noteopplysningene.

Note 5 Kredittrisiko

Kredittrisiko eller motpartsrisiko er risiko for økonomisk tap som skyldes at konsernets kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser 
overfor DNB. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, i hovedsak utlån, men også ansvar i henhold til andre utstedte kreditter, 
garantier, rentebærende verdipapirer, ubenyttede kreditter, interbankplasseringer og motpartsrisiko som oppstår gjennom derivathandel med 
valuta- og rentederivater. I tillegg er det viktige innslag av motpartsrisiko i den oppgjørsrisiko som oppstår i forbindelse med betalingsformidling 
og oppgjør av inngåtte kontrakter.

Kredittrisiko omfatter også konsentrasjonsrisiko, herunder risiko knyttet til store engasjementer med samme kunde, konsentrasjon innenfor 
geografiske områder eller næringer, eller med likeartede grupper av kunder. Restrisiko er risikoen for at sikkerheter ved et engasjement er 
mindre effektive enn forventet. Styring og måling av kredittrisiko er nærmere beskrevet i rapporten Risiko- og kapitalstyring (Pilar 3). Konsernets 
retningslinjer for kredittvirksomhet er vedtatt av styret i DNB. Det overordnede målet for kredittvirksomheten er å ha en engasjementsportefølje 
med en kvalitet og sammensetning som sikrer konsernets lønnsomhet på kort og lang sikt. Porteføljen skal ha en kvalitet som er forenlig med 
DNBs mål om en lav risikoprofil. Se også note 4 Risikostyring, hvor kredittrisiko for konsernet er kvantifisert gjennom økonomisk kapital.

Den maksimale kreditteksponeringen vil være de balanseførte beløp for de finansielle eiendeler og ikke balanseført eksponering som i all 
hovedsak omfatter garantier, udisponerte kredittrammer og tilbud. Garantier, udisponerte kredittrammer og tilbud fremgår av note 52 Forret-
ninger utenfor balansen og betingede utfall. Nedenfor fremgår den maksimale eksponeringen for kredittrisiko og tilhørende sikkerheter.

DNB-KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2016

Note 4 Risikostyring (forts.)
Konsentrasjoner av risiko
Konsentrasjoner av finansiell risiko oppstår når finansielle instrumenter med like karakteristika påvirkes ensartet av endringer i økonomiske eller 
andre faktorer. Identifikasjon av konsentrasjoner av risiko inkluderer skjønnsmessige vurderinger. I konsernets risikostyring er det et gjennom-
gående formål å redusere og kontrollere risikokonsentrasjoner. For kredittrisiko er det et mål å unngå større risikokonsentrasjoner, herunder 
store engasjementer med enkeltkunder eller kundegrupper og grupper av engasjementer innenfor høyere risikoklasser, bransjer og geografiske 
områder, se notene 2, 6 og 7. Samlet kredittrisiko per 31. desember 2016 fremkommer i note 5. For markedsrisiko begrenses konsentrasjons-
risikoen gjennom rammesetting som sikrer at eksponeringene fordeles på mange instrumenter som gir god diversifikasjon mot endringer i aksje-
og valutakurser, endrede råvarepriser og endret rentenivå. Konsentrasjoner av renterisiko er presentert i note 13. Spesifikasjon av valutarisiko 
er presentert i note 14. Konsernets største investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis er spesifisert i note 31. Konsernet har ikke 
identifisert betydelige konsentrasjoner av risikoer utover kjernevirksomheten, herunder strategiske utvalgte områder, enn de som fremkommer
av de nevnte noteopplysningene.

Note 5 Kredittrisiko

Kredittrisiko eller motpartsrisiko er risiko for økonomisk tap som skyldes at konsernets kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser 
overfor DNB. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, i hovedsak utlån, men også ansvar i henhold til andre utstedte kreditter, 
garantier, rentebærende verdipapirer, ubenyttede kreditter, interbankplasseringer og motpartsrisiko som oppstår gjennom derivathandel med 
valuta- og rentederivater. I tillegg er det viktige innslag av motpartsrisiko i den oppgjørsrisiko som oppstår i forbindelse med betalingsformidling 
og oppgjør av inngåtte kontrakter.

Kredittrisiko omfatter også konsentrasjonsrisiko, herunder risiko knyttet til store engasjementer med samme kunde, konsentrasjon innenfor 
geografiske områder eller næringer, eller med likeartede grupper av kunder. Restrisiko er risikoen for at sikkerheter ved et engasjement er 
mindre effektive enn forventet. Styring og måling av kredittrisiko er nærmere beskrevet i rapporten Risiko- og kapitalstyring (Pilar 3). Konsernets 
retningslinjer for kredittvirksomhet er vedtatt av styret i DNB. Det overordnede målet for kredittvirksomheten er å ha en engasjementsportefølje 
med en kvalitet og sammensetning som sikrer konsernets lønnsomhet på kort og lang sikt. Porteføljen skal ha en kvalitet som er forenlig med 
DNBs mål om en lav risikoprofil. Se også note 4 Risikostyring, hvor kredittrisiko for konsernet er kvantifisert gjennom økonomisk kapital.

Den maksimale kreditteksponeringen vil være de balanseførte beløp for de finansielle eiendeler og ikke balanseført eksponering som i all 
hovedsak omfatter garantier, udisponerte kredittrammer og tilbud. Garantier, udisponerte kredittrammer og tilbud fremgår av note 52 Forret-
ninger utenfor balansen og betingede utfall. Nedenfor fremgår den maksimale eksponeringen for kredittrisiko og tilhørende sikkerheter.

DNB-KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2016

171

NOTE 5 Kredittrisiko

NOTE 4 Risikostyring (forts.)

Redegjørelse og resultater
Årsregnskap DNB-konsernet



Note 5 Kredittrisiko (forts.)
Kreditteksponering og sikkerheter per 31. desember 2016 DNB-konsernet 

Maksimal 
eksponering Sikkerhet i Sikkerhet i Øvrig 

Beløp i millioner kroner for kredittrisiko eiendom verdipapirer sikkerhet 1)

Fordringer på sentralbanker 207 279
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 176 442 153 938 23
Utlån til kunder 1 509 078 923 366 50 295 331 562
Sertifikater og obligasjoner 390 649
Finansielle derivater 157 940 919 90 465
Andre eiendeler 35 653
Sum maksimal eksponering for kredittrisiko i balansen 2 477 041 923 366 205 152 422 050
Garantier 91 874 8 753 162 33 708
Udisponerte kredittrammer og tilbud 606 055 79 219 92 78 869
Andre forpliktelser 5 345 18
Sum maksimal eksponering for kredittrisiko utenfor balansen 703 274 87 972 255 112 595
Sum 3 180 314 1 011 338 205 407 534 645

Kreditteksponering og sikkerheter per 31. desember 2015 DNB-konsernet 
Maksimal 

eksponering Sikkerhet i Sikkerhet i Øvrig 
Beløp i millioner kroner for kredittrisiko eiendom verdipapirer sikkerhet 1)

Fordringer på sentralbanker 16 911
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 301 216 279 056 44
Utlån til kunder 1 542 744 903 408 44 559 348 848
Sertifikater og obligasjoner 394 919 331
Finansielle derivater 203 029 1 675 86 829
Andre eiendeler 24 913
Sum maksimal eksponering for kredittrisiko i balansen 2 483 732 903 408 325 291 436 052
Garantier 98 548 11 077 227 31 710
Udisponerte kredittrammer og tilbud 598 132 61 667 97 91 169
Andre forpliktelser 4 841
Sum maksimal eksponering for kredittrisiko utenfor balansen 701 521 72 745 324 134 960
Sum 3 185 253 976 153 325 615 571 012

1) Øvrig sikkerhet inkluderer blant annet vurdert markedsverdi av løsøre, kausjon, skip samt kontanter i tillegg til andre kredittforbedringer som nettingavtaler og 
mottatte garantier.

Tabellen ovenfor inkluderer balanseposter og poster utenfor balansen med kredittrisiko, og vurdert verdi av tilhørende sikkerheter. Der markeds-
verdier er tilgjengelig er disse benyttet. I hovedsak er det foretatt estimering av markedsverdier basert på ulike teknikker avhengig av sikkerhets-
type. Innenfor eiendom er det benyttet modeller som estimerer verdien av sikkerhetene basert på markedsparameter for tilsvarende eiendom-
mer. Tilsvarende teknikker er benyttet på øvrige ikke-finansielle sikkerheter. Markedsverdien av sikkerheter inkludert i tabellen er begrenset til 
maksimal kreditteksponering på det enkelte utlån eller engasjement for å gi uttrykk for effektiv tilgjengelig sikkerhetsverdi.

Nedenfor er det gitt kommentarer til de vesentligste postene per 31. desember 2016:

 Fordringer på sentralbanker: Fordringer på Norges Bank utgjør 15 822 millioner kroner. Forretninger med sentralbanker utenfor Norge er 
kortsiktige og gjøres hovedsakelig med OECD-land. 

 Utlån til kunder: Se omtale under avsnittet "Retningslinjer for kredittvirksomhet".

 Sertifikater og obligasjoner: Se omtale under avsnittet ”Kreditteksponering øvrige finansielle eiendeler”.

 Finansielle derivater: Øvrige sikkerheter representerer adgangen til netting mot annet mellomværende med kundene og mottatt 
kontantsikkerhet.

 Garantier: Se omtale under avsnittet "Retningslinjer for kredittvirksomhet".

 Udisponerte kredittrammer og tilbud: Tilbud om lån, kreditter eller kredittrammer inngår med 110 435 millioner kroner i maksimal kreditt-
eksponering. For slik eksponering er det ikke etablert formelle sikkerheter, og vurdert verdi av disse inngår ikke i tabellen. Etablering av 
sikkerheter gjøres i sammenheng med kundens eventuelle aksept av tilbudet. Vurderingen av verdi av eventuelle sikkerheter i forbindelse 
med tilbud følger prosedyre og kriterier omtalt under avsnittet ”Retningslinjer for kredittvirksomhet".
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Note 5 Kredittrisiko (forts.)
Kreditteksponering utlån, garantier og udisponerte kredittrammer
I notene 6 og 7 fremgår konsernets kreditteksponering for engasjementer fordelt på kundegrupper og geografiske områder. I tillegg fremgår 
oversikter over nedskrevne engasjementer med tilhørende nedskrivninger på utlån og garantier i notene 8 til 11.   

Klassifisering av engasjementer
DNBs interne modeller for risikoklassifisering av enkeltkunder er under kontinuerlig forbedring og etterprøving. Modellene er tilpasset bransjer 
og segmenter og oppdateres jevnlig for å sikre at faktorene i modellene til enhver tid har høy forklaringskraft, basert på vesentlige risikodrivere 
for de enkelte parameterne som inngår i modellene. DNB har godkjenning for bruk av IRBA-modeller i kapitaldekningen. De samme modellene 
brukes i den interne risikostyringen. 

Alle bedriftskunder med kredittengasjement skal risikoklassifiseres ved hver bevilgning av vesentlig størrelse og minst en gang årlig, med 
mindre annet er bestemt. Innenfor personmarkedet, hvor det er et stort antall kunder, skal de fleste sakene besluttes ved hjelp av automatiserte 
måle- og beslutningsstøttesystemer. Risikoklassifiseringen skal reflektere den langsiktige risikoen ved kunden og engasjementet. 

Risikoklassifiseringssystemene anvendes for beslutningsstøtte, overvåking og rapportering. Risikoparameterne fra klassifiseringssystemene 
inngår som en integrert del av kredittprosessen og i risikooppfølgingen, herunder oppfølging av kredittstrategiene. 

Forventet misligholdsfrekvens (probability of default, PD), brukes som mål på kvalitet. DNB deler inn engasjementer i ti risikoklasser som 
funksjon av kredittengasjementenes PD.

DNBs risikoklassifisering 1)
Sannsynlighet for mislighold

(prosent) Ekstern rating

Risikoklasse Fra og med Til Moody's Standard & Poor's

1 0,01 0,10 Aaa – A3 AAA – A-
2 0,10 0,25 Baa1 – Baa2 BBB+ – BBB
3 0,25 0,50 Baa3 BBB-
4 0,50 0,75 Ba1 BB+
5 0,75 1,25 Ba2 BB
6 1,25 2,00
7 2,00 3,00 Ba3 BB-
8 3,00 5,00 B1 B+
9 5,00 8,00 B2 B
10 8,00 nedskrevet B3, Caa/C B-, CCC/C

1) Basert på DNBs risikoklassifiseringssystem, hvor 1 representerer lavest og 10 høyest risiko.

Engasjementer fordelt på risikogrupper DNB-konsernet 
Brutto utlån Garanti- Udisponerte Totale 

Beløp i millioner kroner til kunder ansvar kredittrammer engasjementer 
Risikogruppe basert på sannsynlighet for mislighold

1 - 4 1 024 098 68 494 456 275 1 548 868
5 - 7 411 733 14 011 79 427 505 170
8 - 10 92 148 6 251 15 748 114 147

Misligholdte og nedskrevne engasjementer 21 971 675 22 647
Totale engasjementer per 31. desember 2015 1) 1 549 950 89 431 551 451 2 190 832
Risikogruppe basert på sannsynlighet for mislighold

1 - 4 1 027 531 58 810 469 155 1 555 496
5 - 7 372 414 14 091 70 838 457 343
8 - 10 88 886 9 946 29 563 128 395

Misligholdte og nedskrevne engasjementer 30 561 1 903 1 702 34 167
Totale engasjementer per 31. desember 2016 1) 1 519 392 84 751 571 258 2 175 401

1) Basert på nominell hovedstol.

Tapsnivå 1)
2016 2015

Normaliserte tap inklusive tap av renter i prosent av netto utlån 0,27 0,25

1) Beregning av tapsnivå er basert på en vurdering av sannsynlighet for at tap vil oppstå i fremtiden (misligholdsfrekvens), anslått eksponering på et slikt fremtidig 
tidspunkt og størrelsen på anslått tap (tapsgraden). Beregningene bygger i noen grad på skjønn og estimater.
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Note 5 Kredittrisiko (forts.)
Retningslinjer for kredittvirksomhet
DNBs retningslinjer og prosesser for kredittgivning er beskrevet i konsernretningslinjene for kredittvirksomhet. Retningslinjene fastsetter hvordan 
DNB skal yte og følge opp kreditt innenfor de ulike segmentene. Vurdering av nye kunder, oppfølging av friske kredittengasjement, oppfølging 
av kunder i finansielle vanskeligheter og rutiner for håndtering av tapsutsatte og misligholdte engasjement er beskrevet i detalj. 

Kredittgivningen i DNB er basert på fullmakts- og godkjennelsesmatriser. Et grunnleggende prinsipp er at det alltid kreves både en innstiller og 
en beslutter, nærmere definert gjennom fullmakts- og godkjennelsesmatrisene. Matrisene er differensiert på volum, risiko og eventuelt næring. 
Der hvor en lavrisikoeksponering til boligfinansiering kan være begrenset til to involverte (innstiller og beslutter), vil innstillingen for større/
kompliserte engasjementer tiltredes av senior kredittsjef. I tillegg vil det søkes rådgivning fra kredittkomiteer med eventuelt krav om involvering 
av spesialister fra en spesifikk bransje.

Utgangspunktet for kredittgivningen er basert på kundens gjeldsbetjeningsevne i form av løpende fremtidig kontantstrøm, for eksempel lønns-
inntekter eller inntekter fra forretningsvirksomheten som finansieres. Bankens risiko for tap ved en fremtidig svekkelse av kontantstrømmen/
mislighold søkes ytterligere redusert igjennom krav om sikkerhetstillelse. Det vil kun unntaksvis bevilges kreditt uten sikkerhetsstillelse fra 
kunde. 

Sikkerheter kan for eksempel være i form av fysisk sikkerhet (pant), garantier, kontantdepot eller avtaler om motregning. Fysisk sikkerhet skal 
som hovedregel være forsikret. Negativ pantsettelse, hvor kunden forplikter seg til å holde sine aktiva heftelsesfrie vis-à-vis andre långivere, 
benyttes også som risikoreduserende element.

I tillegg til sikkerheter vil finansielle klausuler være inkludert i de fleste kredittavtaler for bedrifter. Disse klausulene er et ytterligere risiko-
reduserende element som sikrer at DNB tidlig blir oppmerksom på og involvert i eventuelle finansielle utfordringer. Eksempler på finansielle 
klausuler er krav om minimum netto kontantstrøm og egenkapitalgrad. 

Oppfølging av kredittrisiko
Friske kunder
I kredittretningslinjen for bedrifter er det definert at alle kunder skal kredittvurderes minimum en gang årlig. Dette er en komplett gjennomgang 
av alle de risikoer DNB avdekker knyttet til kunde. En ny verdivurdering av alle mottatte sikkerheter er en integrert del av denne årlige vur-
deringen. Beslutnings- og fullmaktsmatrisene gjelder også ved alle fornyelser av eksisterende kreditter. Dette sikrer involvering av personell 
med riktig kompetanse på alle større og kompliserte engasjementer. 

Personkunder følges opp i form av en systematisk porteføljeoppfølgning. For spesielt identifiserte engasjement med forhøyet risiko gjøres det 
oppfølging på individuelt nivå.

Watchlist
Watchlist er konsernets viktigste verktøy for oppfølging av bedriftskunder hvor det har oppstått risiko som krever spesiell oppfølging. Alle kunder 
som er i brudd med finansielle klausuler eller hvor det har oppstått en tapshendelse vurderes for oppføring på watchlist. Tapshendelser kan for 
eksempel være vesentlige finansielle problemer eller vesentlige endringer i markedsforhold. I tillegg vil alle kunder innenfor høyrisikosegmentet 
(klasse 8-10) være watchlist-kandidater. Det er en integrert del av kredittprosessen å vurdere hvorvidt høyrisikokunder skal settes på watchlist. 
Watchlistkunder følges ekstra tett. Det stilles krav til en hyppigere, ofte kvartalsvis, risikovurdering med oppdatert verdivurdering av sikkerheter, 
samt at det utarbeides en handlingsplan for å komme ut av den risikosituasjonen som har oppstått. Denne ekstra tette oppfølging av kunder 
med økte utfordringer er basert på bankens erfaring med at tett oppfølging både reduserer risikoen for at det oppstår tap og minimerer de tap 
som faktisk oppstår. Ved hver gjennomgang av engasjementer på watchlist vil det bli gjort er vurdering av hvorvidt en nedskrivning er nød-
vendig. 

Innvilgelse av lettelser overfor kunde
Dersom en kunde kommer i finansielle vanskeligheter kan DNB i enkelte tilfeller innvilge lettelser. Lettelser kan for eksempel være lettelser i 
finansielle klausuler eller reduserte/utsatte rente- og avdragsbetalinger. Denne typen virkemidler ytes i samsvar med konsernets kredittretnings-
linjer. Hensikten er å bistå kunden gjennom økonomisk krevende perioder når man forventer at kunden vil kunne møte sine forpliktelser på et 
senere tidspunkt. Dette er en del av DNBs strategi for å begrense tap. DNB konsernets samlede eksponering med innvilgede betalingslettelser, 
i henhold til CRD IV-definisjon av «forbearance», var ved utgangen av 2016 på om lag 40,5 milliarder kroner.

Taps- og misligholdsportefølje
I en taps- eller misligholdssituasjon er det svært tett oppfølgning av kundene og det er konsernets erfaring at oppfølgning i denne fasen krever 
andre supplerende ressurser enn på friske kunder. Kundeengasjement som faller inn i denne kategorien vil enten i sin helhet bli overført til egen 
enhet med spisskompetanse på dette fagfeltet eller kundeteamet vil bli utvidet med personer fra samme enhet. 

Overtatte selskaper og eiendeler
I forbindelse med oppfølging av nedskrevne og misligholdte engasjementer vil DNB i noen tilfeller overta eiendeler som er stilt som sikkerhet for 
utlån og garantier. Alle overtatte selskaper følges opp av enheten Konserninvesteringer. Konserninvesteringers hovedmål er å sikre/gjenvinne 
verdier for aksjonærene i DNB gjennom finansiell restrukturering ved overtagelse av selskaper og eiendeler som følge av mislighold. Se eget 
avsnitt nedenfor for detaljer rundt overtatte eiendeler.
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Note 5 Kredittrisiko (forts.)
Uordnede utlån uten nedskrivninger
Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditter/innskudd og samlet restgjeld for disse utlånene fordelt på antall dager etter forfall 
som skyldes manglende betalingsevne/-vilje. Uordnede utlån og overtrekk på kreditter/innskudd blir løpende overvåket. Engasjementer hvor det 
foreligger objektive indikasjoner på verdifall blir vurdert for nedskrivning. Slik vurdering er også gjort for engasjementene som er inkludert i 
tabellen uten at det er identifisert behov for nedskrivning. Uordnede lån hvor det er foretatt nedskrivninger, er ikke inkludert i tabellen nedenfor, 
men er inkludert i tabeller som viser nedskrevne engasjementer, se note 8 Nedskrevne engasjementer fordelt på kundegrupper.

DNB-konsernet
31. desember 2016 31. desember 2015
Uordnet/ Uordnet/ 

Beløp i millioner kroner overtrukket Restgjeld overtrukket Restgjeld 
10-29 dager 753 7 210 129 8 277
30-59 dager 467 1 149 272 2 743
60-89 dager 14 430 32 758
> 90 dager 222 3 265 1 706 5 076
Totalt 1 456 12 054 2 139 16 855

Kreditteksponering øvrige finansielle eiendeler
Konsernets investeringer i andre finansielle eiendeler, som blant annet omfatter sertifikater og obligasjoner, gjøres innenfor risikorammer god-
kjent av styret. Se note 35 Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall, for omtale av blant annet den internasjonale obligasjonsporteføljen i 
Markets og obligasjoner holdt til forfall i DNB Livsforsikring. 

Motpartsrisiko for derivater 
DNB inngår derivathandler på bakgrunn av kundeetterspørsel og for å sikre posisjoner som oppstår ved slik aktivitet. I tillegg benyttes derivater 
til sikring av posisjoner i handelsporteføljen og til å ta posisjoner i rente-, valuta-, råvare-, og aksjemarkedet. Videre brukes derivater for å sikre 
valuta- og renterisiko som oppstår i forbindelse med inn- og utlån. Derivater handles i porteføljer der balanseprodukter også handles. Derivat-
kontrakter handles oftest "over the counter" (OTC), noe som innebærer at enkeltkontrakter er individuelt bestemt mellom partene. 

Derivater handles med mange ulike motparter, som også gjør andre typer forretninger. Kredittrisikoen som oppstår i forbindelse med handel i 
derivater inngår i målingen av kredittrisiko i DNB. Måling og oppfølging utføres på daglig basis. For å minimere motpartsrisikoen mot enkelt-
motparter er det inngått nettingavtaler og bilaterale sikkerhetsavtaler. I tillegg motregnes (cleares) ulike renteprodukter via såkalte clearing-
sentraler som eksempelvis LCH Clearnet. På denne måten flyttes motpartsrisikoen fra en enkeltmotpart til clearingsentralen. 

Det er inngått CSA-avtaler (Credit Support Annex) med de fleste største bankmotpartene samt et vesentlig antall andre motparter. Dette betyr at 
markedsverdien av alle derivater inngått mellom DNB og motparten avregnes enten daglig eller ukentlig og motpartsrisikoen vil derfor i stor grad 
blir eliminert. I all hovedsak er sikkerhetene som stilles for disse transaksjonene kontanter, men også statsobligasjoner og obligasjoner med 
fortrinnsrett blir benyttet. Disse avtalene baseres normalt ikke på ratingtriggere, men for et fåtall av avtalene er det slik at minimum ekspo-
neringsnivå vil bli senket dersom DNB blir nedgradert. Effekten av en eventuell nedgradering er svært begrenset. Aksjeterminer, verdipapirlån 
og valutatrading for privatkunder følges opp og marginer avregnes daglig. 
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Note 5 Kredittrisiko (forts.)
Overtatte eiendommer og andre eiendeler – balanseført verdi 
Overtatte eiendeler er eiendeler som overtas av enheter i konsernet i forbindelse med oppfølging av misligholdte og nedskrevne engasjementer. 
Ved overtagelsen verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelt avvik fra balanseført verdi av misligholdt eller nedskrevet engasje-
ment ved overtagelsen klassifiseres som nedskrivning på utlån. Overtatte eiendeler balanseføres etter sin art. Ved overtagelse av aksjer eller 
andeler vurderes eierandelen etter prinsippene beskrevet i note 1 Regnskapsprinsipper. Ved endelig avhendelse resultatføres avviket fra 
balanseført verdi i henhold til eiendelens art i regnskapet. 

DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2016 2015
Overtatte eiendommer og andre overtatte eiendeler per 1. januar 2 330 5 184
Tilgang faste eiendommer 217 620
Tilgang andre eiendeler 1 33
Reklassifisert som holdt for salg 1) (1 087)
Avgang faste eiendommer (335) (3 426)
Avgang andre eiendeler (3) (14)
Netto gevinst/tap som resultat av justering til virkelig verdi (investeringseiendommer) (1) (68)
Overtatte eiendommer og andre overtatte eiendeler per 31. desember 1 122 2 330

1) Inkluderer eiendeler i Baltikum som ble reklassifisert til holdt for salg i august 2016.

Utlån og fordringer bestemt regnskapsført til virkelig verdi DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Utlån og fordringer bestemt regnskapsført til virkelig verdi 93 798 108 689
Maksimal kreditteksponering 93 798 108 689
Verdijustering fra kredittrisiko 1) 135 248
Verdijustering fra endring i kredittrisiko 1) (113) (87)

1) Kredittrisiko hensyntatt ved måling av virkelig verdi er basert på normaliserte tap og endring i normaliserte tap i den aktuelle porteføljen.

Effekter av endringer i kredittmarginer
Markedene for langsiktig finansiering var preget av politisk og regulatorisk usikkerhet i 2016. Usikkerhet knyttet til utviklingen i kinesisk økonomi 
og forventninger om lavere vekst for europeiske banker førte til økte marginkrav og lavere aktivitet i begynnelsen av året. Kredittmarginene ble 
markert redusert etter den europeiske sentralbankens (ECB’s) møte i mars, hvor blant annet programmet for kjøp av verdipapirer ble utvidet. 
Aktiviteten i markedet ble redusert frem mot sommeren og folkeavstemmingen om fortsatt EU-medlemskap i Storbritannia. Etter avstemmingen 
normaliserte markedene seg, og kredittmarginene ble redusert. Forut for presidentvalget i USA ble aktiviteten igjen redusert, men tok seg kraftig 
opp etter dette. Usikkerhet rundt ECB’s program for kjøp av verdipapirer førte til økte kredittmarginer mot slutten av året. DNB hadde god tilgang 
til langsiktig finansiering i 2016, og kredittmarginer på obligasjoner med fortrinnsrett og senior lån ble markert lavere gjennom året. Endringer i 
kredittmarginer har påvirket en rekke poster i DNB-konsernets balanse:

Som et ledd i konsernets løpende likviditetsstyring, investerer Markets i en internasjonal portefølje av obligasjoner. Beholdningen av slike
papirer utgjorde 98 milliarder kroner ved utgangen av desember 2016. Urealisert gevinst i denne porteføljen utgjorde 45 millioner kroner ved 
utgangen av 2016, sammenlignet med et urealisert tap på 172 millioner kroner ved utgangen av 2015. I 2016 var det betydelig omsetning i 
porteføljen. 

Urealisert gevinst på porteføljen av norske obligasjoner, som benyttes i konsernets løpende likviditetsstyring, utgjorde 310 millioner kroner ved 
utgangen av 2016, sammenlignet med 8 millioner kroner året før.

Moody’s og Standard & Poor’s nedjustering av Eksportfinans’ kredittrating i fjerde kvartal 2011 førte til betydelige urealiserte gevinster på sel-
skapets langsiktige innlån. Effekten av de urealiserte gevinstene på DNBs eierandel etter skatt utgjorde 11,8 milliarder kroner. DNB gjennom-
førte en vurdering av virkelig verdi av Eksportfinans i forbindelse med årsavslutningen, og verdien ble nedskrevet med et beløp tilsvarende 
urealiserte gevinster på egen gjeld i selskapet i fjerde kvartal 2011. I perioden etter 2011 ble markedets avkastningskrav redusert, og Eksport-
finans hadde betydelige urealiserte tap på egen gjeld. Nedskrivningen som DNB gjorde i fjerde kvartal 2011, ble tilbakeført med et beløp 
tilsvarende disse urealiserte tapene. Gjenværende nedskrivning på 144 millioner kroner ble reversert i 2016. Nedskrivningen i 2011 og senere 
tilbakeføringer er rapportert på linjen "Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden" sammen med andelen av resultatet i selskapet.

Lange innlån i norske kroner i DNB-konsernet vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Marginkravet ble redusert i 2016.
Ved utgangen av 2016 var det et urealisert tap på porteføljen av lange innlån på 317 millioner kroner, sammenlignet med en urealisert
gevinst på 337 millioner kroner ved utgangen av 2015. Urealisert tap på konsernets gjeld vil reverseres over lånenes løpetid.

DNB-konsernets fastrenteutlån i norske kroner og en andel av marginlånene i norske kroner vurderes til virkelige verdi med verdiendring over 
resultatet. Urealiserte tap målt i forhold til swaprenter for disse lånene utgjorde 144 millioner kroner ved utgangen av 2016, mens det ved 
utgangen av 2015 var et urealisert tap på 773 millioner kroner som følge av reduserte kredittmarginer. Urealiserte tap vil reverseres over 
lånenes løpetid, forutsatt at det ikke skjer endringer i lånenes kredittstatus.
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Note 6 Engasjementer fordelt på kundegrupper

Engasjementer per 31. desember 2016 1) DNB-konsernet 
Utlån og Utrukne Sum 

Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 
Personmarkedet 753 817 272 241 774 995 862
Utenriks sjøfart og rørtransport og bygging av skip og båter 106 148 9 871 34 523 150 542
Eiendomsdrift 202 681 2 888 26 910 232 479
Industri 78 922 23 413 68 529 170 864
Tjenesteyting 87 293 5 688 31 325 124 305
Handel 39 343 4 928 28 283 72 553
Olje og gass 29 074 5 034 33 219 67 327
Transport og kommunikasjon 62 638 9 885 27 711 100 234
Bygg og anleggsvirksomhet 53 226 13 332 31 553 98 111
Kraft og vannforsyning 31 179 7 186 24 014 62 378
Fiske og fangst 16 979 202 6 484 23 664
Hotell og restaurant 7 451 420 2 178 10 049
Jordbruk og skogbruk 4 869 60 2 212 7 141
Offentlig forvaltning 14 213 279 9 732 24 224
Øvrige kundegrupper 25 736 765 2 812 29 312
Sum kunder, nominell hovedstol etter individuelle nedskrivninger 1 513 566 84 222 571 258 2 169 046
– Gruppenedskrivninger, kunder (4 488) (4 488)
+  Øvrige verdiendringer (455) (455)
Utlån til kunder 1 509 078 83 766 571 258 2 164 102
Kredittinstitusjoner, nominell hovedstol etter individuelle nedskrivninger 176 430 7 653 34 796 218 879
+  Øvrige verdiendringer 11 11
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 176 442 7 653 34 796 218 891

Engasjementer per 31. desember 2015 DNB-konsernet 
Utlån og Utrukne Sum 

Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 
Personmarkedet 745 849 284 199 188 945 322
Utenriks sjøfart og rørtransport og bygging av skip og båter 126 348 9 933 42 701 178 983
Eiendomsdrift 202 796 2 341 26 165 231 301
Industri 95 516 24 229 72 655 192 400
Tjenesteyting 97 916 6 074 25 566 129 556
Handel 41 056 5 451 25 756 72 262
Olje og gass 31 898 4 554 38 117 74 569
Transport og kommunikasjon 59 312 8 555 26 733 94 600
Bygg og anleggsvirksomhet 48 844 13 674 25 180 87 697
Kraft og vannforsyning 33 797 8 366 23 860 66 023
Fiske og fangst 16 334 266 5 075 21 675
Hotell og restaurant 8 907 421 2 588 11 916
Jordbruk og skogbruk 6 869 56 2 657 9 583
Offentlig forvaltning 14 454 483 10 870 25 807
Øvrige kundegrupper 15 375 4 562 24 341 44 278
Sum kunder, nominell hovedstol etter individuelle nedskrivninger 1 545 271 89 250 551 451 2 185 971
– Gruppenedskrivninger, kunder (2 527) (2 527)
+ Øvrige verdiendringer (198) (198)
Utlån til kunder 1 542 744 89 052 551 451 2 183 246
Kredittinstitusjoner, nominell hovedstol etter individuelle nedskrivninger 301 212 8 935 46 682 356 829
+  Øvrige verdiendringer 4 4
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 301 216 8 935 46 682 356 833

1) Utlån og fordringer i Baltikum er reklassifisert til eiendeler holdt for salg. Se note 40 Eiendeler og forpliktelser holdt for salg. Garantier og utrukne kreditter 
inkluderer Baltikum. 

Inndelingen i kundegrupper er basert på EUs standard for sektor- og næringsgruppering, NACE Rev.2.
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Note 7 Engasjementer fordelt på geografiske områder

Engasjementer per 31. desember 2016 1) DNB-konsernet 
Utlån til og 

fordringer på
Utlån til kreditt- Utrukne Sum 

Beløp i millioner kroner kunder institusjoner Garantier kreditter engasjementer 
Oslo 280 330 7 896 11 357 211 000 510 583
Østlandet og Sørlandet 492 918 484 18 864 124 944 637 210
Vestlandet 194 435 10 8 588 53 872 256 906
Nord-Norge og Midt-Norge 205 516 112 6 984 42 930 255 543
Sum Norge 1 173 199 8 502 45 794 432 746 1 660 242
Sverige 82 015 5 039 6 355 34 497 127 907
Storbritannia 17 943 69 164 2 519 16 360 105 986
Vest-Europa for øvrig 84 458 82 387 5 634 31 587 204 067
Russland 8 4 10 22
Estland 5 97 321 423
Latvia 458 335 1 424 2 217
Litauen 337 730 3 693 4 761
Polen 16 444 323 813 2 355 19 935
Øst-Europa for øvrig 161 885 258 35 1 339
Sum Europa utenom Norge 201 830 157 798 16 746 90 282 466 656
USA og Canada 43 767 1 090 16 953 67 207 129 017
Bermuda og Panama 2) 26 794 86 3 904 3 629 34 413
Latin-Amerika for øvrig 18 744 1 569 2 291 4 697 27 301
Sum Amerika 89 306 2 745 23 148 75 533 190 731
Singapore 2) 8 683 39 1 021 217 9 960
Hong Kong 2 525 37 180 2 742
Asia for øvrig 6 681 6 614 2 766 1 988 18 049
Sum Asia 17 889 6 690 3 787 2 386 30 752
Liberia 2) 9 428 1 942 514 11 884
Afrika for øvrig 536 500 60 38 1 134
Oseania 2) 18 638 27 397 4 556 23 618
Sum engasjementer 1 510 826 176 262 91 874 606 054 2 385 017
– Gruppenedskrivninger (4 488) (4 488)
+  Øvrige verdiendringer 2 740 179 (455) 2 464
Netto engasjementer 1 509 078 176 442 91 419 606 054 2 382 993

1) Utlån og fordringer i Baltikum er reklassifisert til eiendeler holdt for salg. Se note 40 Eiendeler og forpliktelser holdt for salg. Garantier og utrukne kreditter 
inkluderer Baltikum. 

2) Gjelder shippingengasjementer.

Basert på kundens adresse.
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Note 7 Engasjementer fordelt på geografiske områder (forts.)
Engasjementer per 31. desember 2015 DNB-konsernet 

Utlån til og 
fordringer på

Utlån til kreditt- Utrukne Sum 
Beløp i millioner kroner kunder institusjoner Garantier kreditter engasjementer 
Oslo 256 748 6 119 12 464 187 746 463 077
Østlandet og Sørlandet 468 664 728 18 861 115 592 603 844
Vestlandet 193 942 2 443 8 489 52 410 257 284
Nord-Norge og Midt-Norge 204 199 45 9 085 39 898 253 228
Sum Norge 1 123 553 9 335 48 899 395 646 1 577 433
Sverige 78 013 62 7 319 38 139 123 533
Storbritannia 18 183 101 230 3 536 17 597 140 546
Vest-Europa for øvrig 101 092 178 058 5 428 34 741 319 318
Russland 816 86 4 5 912
Estland 5 044 18 110 184 5 355
Latvia 15 587 3 395 1 451 17 436
Litauen 27 950 98 848 3 301 32 197
Polen 17 832 164 726 3 090 21 812
Øst-Europa for øvrig 203 598 262 33 1 095
Sum Europa utenom Norge 264 720 280 316 18 627 98 541 662 204
USA og Canada 46 330 724 17 046 80 907 145 006
Bermuda og Panama 1) 31 531 132 2 665 5 647 39 975
Latin-Amerika for øvrig 14 864 4 177 2 638 6 824 28 503
Sum Amerika 92 725 5 033 22 349 93 378 213 485
Singapore 1) 13 613 70 1 952 505 16 141
Hong Kong 3 025 222 702 3 949
Asia for øvrig 10 545 6 072 3 854 3 493 23 963
Sum Asia 27 183 6 365 5 806 4 700 44 053
Liberia 1) 9 943 2 043 601 12 588
Afrika for øvrig 735 358 90 551 1 733
Oseania 1) 22 276 23 372 4 715 27 386
Sum engasjementer 1 541 466 301 165 98 185 598 132 2 538 948
– Gruppenedskrivninger (2 527) (2 527)
+  Øvrige verdiendringer 3 805 51 (198) 3 658
Netto engasjementer 1 542 744 301 216 97 987 598 132 2 540 079

1) Gjelder shippingengasjementer.

Basert på kundens adresse.
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Note 8 Nedskrevne engasjementer fordelt på kundegrupper
DNB-konsernet 

Brutto nedskrevne Samlede individuelle Netto nedskrevne
engasjementer nedskrivninger engasjementer

Beløp i millioner kroner 31. des. 2016 31. des. 2015 31. des. 2016 31. des. 2015 31. des. 2016 31. des. 2015
Personmarkedet 3 907 4 502 (1 617) (1 841) 2 290 2 661
Utenriks sjøfart og rørtransport og bygging av skip og båter 4 995 3 665 (2 247) (1 620) 2 748 2 045
Eiendomsdrift 2 760 3 716 (934) (1 426) 1 826 2 289
Industri 5 800 2 643 (1 814) (1 113) 3 986 1 530
Tjenesteyting 1 508 952 (712) (593) 797 359
Handel 1 255 977 (465) (502) 790 476
Olje og gass 4 368 (744) 3 625
Transport og kommunikasjon 5 528 1 825 (1 623) (726) 3 905 1 099
Bygg og anleggsvirksomhet 1 446 1 020 (697) (550) 749 470
Kraft og vannforsyning 539 394 (154) (77) 386 317
Fiske og fangst 61 13 (16) (8) 44 5
Hotell og restaurant 104 167 (43) (49) 61 118
Jordbruk og skogbruk 157 172 (50) (63) 107 110
Offentlig forvaltning 0 11 (0) (5) 0 7
Øvrige kundegrupper 30 126 (10) (91) 19 34
Sum kunder 32 458 20 184 (11 127) (8 665) 21 331 11 519
Kredittinstitusjoner 
Totalt nedskrevne utlån og garantier 32 458 20 184 (11 127) (8 665) 21 331 11 519
Misligholdte utlån og garantier uten nedskrivninger 4 322 2 463 4 322 2 463
Totalt misligholdte og nedskrevne engasjementer 36 781 22 647 (11 127) (8 665) 25 654 13 982

Tabellen inkluderer utlån og garantier hvor det er foretatt individuell nedskrivning og sum misligholdte ikke nedskrevne utlån og garantier. 
Inndelingen i kundegrupper samsvarer med EUs standard for næringsgruppering, NACE Rev.2.

Netto nedskrevne og misligholdte engasjementer på 2 256 millioner kroner i Baltikum, reklassifisert til holdt for salg i 2016, er inkludert i tallene 
per 31. desember 2016. 

Note 9 Nedskrivninger på utlån og garantier

DNB-konsernet 
2016 2015

Beløp i millioner kroner Utlån 1) Garantier Sum Utlån 1) Garantier Sum 
Kostnadsførte konstateringer (1 359) (1 359) (1 446) (1 446)
Nye/økte individuelle nedskrivninger (5 490) (420) (5 910) (3 165) (124) (3 288)
Sum nye/økte individuelle nedskrivninger (6 849) (420) (7 269) (4 611) (124) (4 735)
Reduksjon av tidligere års nedskrivninger 913 76 990 890 88 978
Inngått på tidligere konstaterte nedskrivninger 2) 999 999 1 742 1 742
Netto individuelle nedskrivninger (4 937) (344) (5 280) (1 979) (36) (2 015)
Endring i gruppenedskrivninger på utlån (2 144) (2 144) (255) (255)
Nedskrivninger på utlån og garantier (7 080) (344) (7 424) (2 234) (36) (2 270)
Konstateringer som er dekket av tidligere års 
individuelle nedskrivninger 2 803 2 803 3 749 (0) 3 749

1) Inklusive nedskrivninger på utlån til virkelig verdi.
2) Innganger i 2015 og 2016 skyldes i stor grad effekten av avtalen med Lindorff Capital AS om salg av porteføljer med misligholdte lån i Norge.

DNB KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2016

Note 8 Nedskrevne engasjementer fordelt på kundegrupper
DNB-konsernet 

Brutto nedskrevne Samlede individuelle Netto nedskrevne
engasjementer nedskrivninger engasjementer

Beløp i millioner kroner 31. des. 2016 31. des. 2015 31. des. 2016 31. des. 2015 31. des. 2016 31. des. 2015
Personmarkedet 3 907 4 502 (1 617) (1 841) 2 290 2 661
Utenriks sjøfart og rørtransport og bygging av skip og båter 4 995 3 665 (2 247) (1 620) 2 748 2 045
Eiendomsdrift 2 760 3 716 (934) (1 426) 1 826 2 289
Industri 5 800 2 643 (1 814) (1 113) 3 986 1 530
Tjenesteyting 1 508 952 (712) (593) 797 359
Handel 1 255 977 (465) (502) 790 476
Olje og gass 4 368 (744) 3 625
Transport og kommunikasjon 5 528 1 825 (1 623) (726) 3 905 1 099
Bygg og anleggsvirksomhet 1 446 1 020 (697) (550) 749 470
Kraft og vannforsyning 539 394 (154) (77) 386 317
Fiske og fangst 61 13 (16) (8) 44 5
Hotell og restaurant 104 167 (43) (49) 61 118
Jordbruk og skogbruk 157 172 (50) (63) 107 110
Offentlig forvaltning 0 11 (0) (5) 0 7
Øvrige kundegrupper 30 126 (10) (91) 19 34
Sum kunder 32 458 20 184 (11 127) (8 665) 21 331 11 519
Kredittinstitusjoner 
Totalt nedskrevne utlån og garantier 32 458 20 184 (11 127) (8 665) 21 331 11 519
Misligholdte utlån og garantier uten nedskrivninger 4 322 2 463 4 322 2 463
Totalt misligholdte og nedskrevne engasjementer 36 781 22 647 (11 127) (8 665) 25 654 13 982

Tabellen inkluderer utlån og garantier hvor det er foretatt individuell nedskrivning og sum misligholdte ikke nedskrevne utlån og garantier. 
Inndelingen i kundegrupper samsvarer med EUs standard for næringsgruppering, NACE Rev.2.

Netto nedskrevne og misligholdte engasjementer på 2 256 millioner kroner i Baltikum, reklassifisert til holdt for salg i 2016, er inkludert i tallene 
per 31. desember 2016. 

Note 9 Nedskrivninger på utlån og garantier

DNB-konsernet 
2016 2015

Beløp i millioner kroner Utlån 1) Garantier Sum Utlån 1) Garantier Sum 
Kostnadsførte konstateringer (1 359) (1 359) (1 446) (1 446)
Nye/økte individuelle nedskrivninger (5 490) (420) (5 910) (3 165) (124) (3 288)
Sum nye/økte individuelle nedskrivninger (6 849) (420) (7 269) (4 611) (124) (4 735)
Reduksjon av tidligere års nedskrivninger 913 76 990 890 88 978
Inngått på tidligere konstaterte nedskrivninger 2) 999 999 1 742 1 742
Netto individuelle nedskrivninger (4 937) (344) (5 280) (1 979) (36) (2 015)
Endring i gruppenedskrivninger på utlån (2 144) (2 144) (255) (255)
Nedskrivninger på utlån og garantier (7 080) (344) (7 424) (2 234) (36) (2 270)
Konstateringer som er dekket av tidligere års 
individuelle nedskrivninger 2 803 2 803 3 749 (0) 3 749

1) Inklusive nedskrivninger på utlån til virkelig verdi.
2) Innganger i 2015 og 2016 skyldes i stor grad effekten av avtalen med Lindorff Capital AS om salg av porteføljer med misligholdte lån i Norge.
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Note 10 Nedskrivninger på utlån og garantier fordelt på kundegrupper
DNB-konsernet 

2016 2015
Nye Reduserte Inngått på tidl. Netto Nye Reduserte Inngått på tidl. Netto 

individuelle individuelle konstaterte ned- individuelle individuelle konstaterte ned-
Beløp i millioner kroner nedskrivninger nedskrivninger nedskrivninger1) skrivninger nedskrivninger nedskrivninger nedskrivninger1) skrivninger 

Personmarkedet (845) 210 942 308 (835) 188 1 642 995
Utenriks sjøfart og rørtransport
og bygging av skip og båter (1 555) 52 12 (1 491) (1 027) 139 1 (886)

Eiendomsdrift (227) 180 14 (33) (344) 140 3 (202)
Industri (1 258) 153 2 (1 104) (882) 154 12 (716)
Tjenesteyting (344) 158 5 (181) (165) 64 19 (82)
Handel (145) 53 10 (82) (233) 69 10 (155)
Olje og gass (819) 0 (819) (0) (0)
Transport og kommunikasjon (1 554) 38 4 (1 512) (588) 55 24 (509)
Bygg og anleggsvirksomhet (325) 55 4 (266) (422) 87 27 (308)
Kraft og vannforsyning (148) 52 6 (90) (60) 1 1 (59)
Fiske og fangst (10) 1 0 (9) (8) 49 0 41
Hotell og restaurant (7) 7 1 1 (21) 9 1 (10)
Jordbruk og skogbruk (30) 27 0 (3) (27) 22 3 (2)
Offentlig forvaltning (0) 0 (0) (0) 0 0 (0)
Øvrige kundegrupper (2) 2 0 1 (124) 2 0 (121)
Sum kunder (7 269) 990 999 (5 280) (4 735) 978 1 742 (2 015)
Kredittinstitusjoner
Endring i gruppenedskrivninger 
på utlån (2 144) (255)

Nedskrivninger på utlån 
og garantier (7 269) 990 999 (7 424) (4 735) 978 1 742 (2 270)

Herav individuelle nedskrivninger
på garantier (420) 76 (344) (124) 88 (36)

1) Innganger i 2015 og 2016 skyldes i stor grad effekten av avtalen med Lindorff Capital AS om salg av porteføljer med misligholdte lån i Norge. 

Inndelingen i kundegrupper samsvarer med EUs standard for næringsgruppering, NACE Rev.2.
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Note 11 Utvikling i nedskrivninger på utlån og garantier
DNB-konsernet 

2016 2015
Utlån Utlån 

til kreditt- Utlån til til kreditt- Utlån til 
Beløp i millioner kroner institusjoner kunder Garantier Sum institusjoner kunder Garantier Sum 

Nedskrivninger per 1. januar (11 667) (181) (11 848) (1) (12 464) (143) (12 608)
Nye nedskrivninger (4 012) (403) (4 415) (1 870) (124) (1 994)
Økte nedskrivninger (1 478) (17) (1 495) (1 295) 0 (1 295)
Reduksjon i nedskrivninger 913 76 990 890 88 978
Konstateringer mot tidligere
nedskrivninger 2 803 2 803 1 3 748 0 3 749

Endring i individuelle nedskrivninger 
av periodiserte renter og amortisering 24 24

Endring i gruppenedskrivninger (2 144) (2 144) (255) (255)
Baltikum, reklassifisering av porteføljer 
(held for sale) 1 649 1 649

Valutakursendring 388 (4) 384 (445) (2) (447)
Nedskrivninger per 31. desember (13 548) (529) (14 077) (11 667) (181) (11 848)

Herav: Individuelle nedskrivninger (8 566) (529) (9 095) (8 484) (181) (8 665)

Individuelle nedskrivninger
av periodiserte renter og
amortisering (494) (494) (656) (656)

Gruppenedskrivninger (4 488) (4 488) (2 527) (2 527)
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Note 12 Markedsrisiko
Forutsetninger for beregninger av markedsrisiko
Markedsrisiko er risiko for tap eller reduserte fremtidige inntekter som følge av endringer i markedspriser eller -kurser. Risikoen oppstår som 
følge av bankens usikrede transaksjoner og eksponering i valuta-, eiendoms-, rente-, råvare-, kreditt- og egenkapitalmarkedene. Risikonivået 
blir bestemt av volatilitet i markedsprisene og posisjonenes størrelse. Markedsrisiko utgjør 13,6 prosent av konsernets samlede risiko, målt i 
økonomisk kapital.

DNB kvantifiserer risiko ved å beregne økonomisk kapital for de enkelte risikoformene og for konsernets samlede risiko, se note 4 Risikostyring. 
Økonomisk kapital for markedsrisiko skal med en sannsynlighet på 99,97 prosent dekke alle potensielle tap knyttet til markedsrisiko. Tidshori-
sonten i modellen er ett år. Eksponeringene som inngår i modellen kan være faktisk eksponering eller rammer, og vurderes konservativt ved at 
man forutsetter at konsernet er feil posisjonert i forhold til hvordan markedet utvikler seg. 

Økonomisk kapital for risikogrupperingene beregnes på bakgrunn av forventet verdiutvikling per aktivaklasse eller risikofaktor. For å beregne det
årlige tapet simuleres hvert underliggende instrument gjennom et helt år, for deretter å beregne tapet for hver mulige realiseringsperiode.

DNB har valgt å skille på beregningen av markedsrisiko i livsforsikring og markedsrisiko i resten av konsernet, da beregningsmåten er ulik. 
Beregningen av økonomisk kapital for markedsrisiko i livsforsikring er en vurdering av risikoen knyttet til de finansielle instrumentene i livs-
forsikring. Beregningen tar hensyn til forpliktelsene som følge av rentegarantien, bufferne som beskytter egenkapitalen og dynamisk porte-
føljestyring. DNB er direkte eksponert for markedsrisikoen i bankvirksomheten.

Økonomisk kapital for markedsrisiko i DNB Livsforsikring ble redusert med 2,9 milliarder kroner gjennom året. Reduksjonen skyldtes hoveds-
akelig redusert aksjeeksponering og økt rentenivå. Solvensmarginen var 211 prosent ved utgang av 2016 og oppfylte dermed kravet med god 
margin. DNB Livsforsikring oppfylte også kravet uten overgangsregler med en solvensmargin på 152 prosent. Gjennom 2016 økte norsk 10-års 
swaprente fra 1,9 til 2,0 prosent. Lave renter gir økt risiko for tap som følge av tilstrekkelighetstesten. Lavere renter er også en langsiktig ut-
fordring for livsforsikringsbransjen, ettersom selskapene er forpliktet til å innfri en garantert minimumsavkastning. Bidraget til markedsrisiko fra
DNB Livsforsikring er nå på 44 prosent. 

Økonomisk kapital for markedsrisiko, utenom livsforsikring, var 7,0 milliarder kroner ved utgangen av 2016 som er på samme nivå som ved 
utgangen av 2015. Risikoeksponeringen for de ulike typene markedsrisiko var i all hovedsak uendret sammenlignet med utgangen av 2015.
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Note 13 Rentefølsomhet
Rentefølsomhet per tidsperiode
Verdien av poster på og utenfor balansen påvirkes av endringer i rentenivået. Tabellen viser potensielt tap for DNB-konsernet eksklusive DNB 
Livsforsikring og Baltikum og Polen ved en endring i rentenivået på ett prosentpoeng. Beregningene tar utgangspunkt i en tenkt situasjon hvor 
renteendringene for samtlige valutaslag går i DNBs disfavør i forhold til konsernets posisjoner. Likeledes antas renteendringene innenfor 
samtlige tidsintervaller hver for seg å være ufordelaktige for konsernet. Tallene vil således reflektere maksimalt tap for DNB. 

Beregningene er gjort med utgangspunkt i konsernets posisjoner per 31. desember og markedsrentene på samme tidspunkt. Tabellen omfatter 
ikke administrativ renterisiko og renterisiko knyttet til ikke-rentebærende eiendeler.

DNB-konsernet 1)

Fra 1 Fra 3 
Inntil måned inntil måneder Fra 1 år 

Beløp i millioner kroner 1 måned 3 måneder inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år Totalt 

31. desember 2016
NOK 494 152 227 765 653 227
USD 91 14 357 19 82 179
EUR 72 3 32 2 20 22
GBP 2 38 11 6 1 55
SEK 15 6 36 33 22 28
Annen valuta 8 15 35 9 16 55

31. desember 2015
NOK 374 35 246 545 420 218
USD 1 96 78 22 3 5
EUR 0 59 74 30 12 32
GBP 8 25 20 6 2 21
SEK 89 29 121 8 1 6
Annen valuta 19 20 33 8 17 50

1) Gjelder DNB-konsernet eksklusive DNB Livsforsikring og Baltikum og Polen.

Rentefølsomhet per tidsperiode – DNB Livsforsikring
Tabellen viser rentefølsomhet knyttet til DNB Livsforsikrings finansielle eiendeler eksklusive sertifikater og obligasjoner som holdes til forfall. Et 
verdipapirs rentefølsomhet viser den mulige endringen i verdipapirets verdi ved en renteendring på ett prosentpoeng.

DNB Livsforsikring 
Fra 1 Fra 3 

Inntil måned inntil måneder Fra 1 år 
Beløp i millioner kroner 1 måned 3 måneder inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år Totalt 

31. desember 2016
NOK 8 71 45 366 269 759
USD 2 1 4 23 140 164
EUR 1 2 3 9 121 123
GBP 3 12 15
Annen valuta 1 2 2

31. desember 2015
NOK 7 77 52 345 216 697
USD 1 13 3 15 81 86
EUR 1 3 4 4 78 71
GBP 0 2 0 2 12 12
Annen valuta 0 3 0 1 1 0

Rentefølsomhet – forpliktelser til forsikringstagere 
DNB Livsforsikring bærer risikoen for å oppfylle de forpliktelsene selskapet har i avtalene med kundene. Finansavkastningen må være stor nok 
til å møte den garanterte avkastningen som selskapet har forpliktet seg til overfor kunden. I motsatt fall må den manglende avkastningen dekkes 
ved bruk av kursreguleringsfond, tilleggsavsetninger, egenkapital eller ansvarlige lån. 

Rentegarantien skal oppfylles på årlig basis. Målt i forhold til kundefond har selskapet en gjennomsnittlig rentegaranti på 3,1 prosent. 

I note 17 Forsikringsrisiko fremkommer beskrivelse av en tilstrekkelighetstest utarbeidet i samsvar med IFRS 4 Forsikringskontrakter i forhold til 
forpliktelser til forsikringstagere per 31. desember 2016.
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Note 14 Valutaposisjoner 

Tabellen angir netto valutaeksponering per 31. desember medregnet finansielle derivater i henhold til definisjon gitt av Norges Bank. Netto-
posisjoner i hver enkelt utenlandsk valuta kan være opptil 15 prosent av ansvarlig kapital. Den aggregerte valutaposisjonen må holdes innenfor 
30 prosent av ansvarlig kapital. Valutarisiko vedrørende investeringer i konsernselskaper inngår i valutaposisjonen med balanseført beløp.

Valutarisiko i DNB Livsforsikring oppstår som følge av at selskapet investerer deler av sin verdipapirportefølje og eiendomsportefølje i det 
internasjonale verdipapirmarkedet. Inneværende valutasikringsstrategi for DNB Livsforsikring innebærer at samlet valutarisiko reduseres til et 
minimum.

DNB-konsernet 
DNB Livsforsikring ekskl. DNB Livsforsikring 

Netto valutaeksponering Netto valutaeksponering 
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15
USD 231 209 1 068 883
EUR 76 (179) (316) (180)
GBP 24 11 (16) 15
SEK 214 112 19 (39)
DKK 20 (45)
CHF 2 8 14 2
JPY 41 30 6 (10)
NOK 1) 61 11
Øvrige 110 (99) 122 141
Sum utenlandsk valuta 760 104 916 766

1) Aksje- og rentefond denominert i NOK med utenlandsk valutaeksponering i blant annet EUR, GBP, JPY, KRW og USD.

Note 15 Finansielle derivater
Generelt om bruk av finansielle derivater
Finansielle derivater er avtaler som inngås for å fastsette finansielle verdier i form av rentevilkår, valutakurser og verdi av egenkapital-
instrumenter for bestemte perioder. Tilsvarende avtaler vedrørende prising av råvarer og indekser defineres også som finansielle derivater. 
Derivater omfatter bytteavtaler (swapper), terminkontrakter og opsjoner samt kombinasjoner av disse, herunder også avtaler om fastsettelse av 
fremtidige rentebetingelser (FRAer), børsnoterte terminkontrakter (financial futures) og avtaler om overdragelse av verdipapirer. Finansielle 
derivater i DNB handles for å håndtere likviditets- og markedsrisiko som oppstår som følge av konsernets ordinære virksomhet. I tillegg benytter 
konsernet finansielle derivater i sin egenhandel. 

"Over the counter" (OTC)-derivater er kontrakter som aktørene inngår seg i mellom utenfor børs. Kontraktene skreddersys i henhold til investors 
ønske både når det gjelder underliggende objekt, antall, pris, betingelser om bortfall og løpetid. Fordelen med OTC-derivater er at en kunde ikke 
er begrenset til standardiserte kontrakter, og kan handle nøyaktig den posisjonen som kunden ønsker. Ulempen i forhold til det standardiserte 
markedet er at det kan være vanskelig å finne en motpart, og å få omsatt kontraktene i annenhåndsmarkedet. 

Følgende derivater benyttes for både trading- og sikringsformål i DNB-konsernet:

 Terminer: en avtale om å kjøpe eller selge rentebetingelser, valutabeløp, aksjer eller råvarer på et bestemt tidspunkt i fremtiden til en på 
forhånd avtalt pris. Terminer er skreddersydde kontrakter handlet mellom motparter i OTC-markedet.

 FRA-kontrakter: avtale om en rentesats for en fremtidig periode for et bestemt beløp. Når oppgjør skal skje, utveksles kun forskjellen 
mellom avtalt rente og faktisk markedsrente.

 Rentefutures: standardiserte kontrakter om mottak/leveranse av spesifiserte renteinstrumenter på spesifikke datoer til avtalte priser. 
Kontraktene handles over børs. Verdiene på rentefutures følger prisutviklingen på underliggende renteinstrumenter.

 Swapper: transaksjoner der to parter bytter kontantstrømmer for et avtalt beløp over en avtalt periode. De fleste swapper er skreddersydde 
og handles utenfor børs. De viktigste swapformene som handles av DNB er:
- renteswapper der det byttes enten fra fast til flytende rente eller fra flytende til fast rente
- rente- og valutaswapper der partene bytter både valuta- og rentebetingelser
- aksjeswapper der det byttes renteavkastning mot aksjeavkastning.

 Opsjoner: avtaler der selgeren gir kjøperen rettighet, men ikke plikt, til enten å kjøpe (call opsjon) eller å selge (put opsjon) en spesifisert 
mengde av et finansielt instrument eller råvare til en på forhånd avtalt pris. Kjøper betaler en premie til selger for denne rettigheten. 
Opsjoner handles både som OTC-kontrakter (skreddersøm), og som standardkontrakter.

Tabellen viser de finansielle derivatenes nominelle verdier fordelt på type derivat i tillegg til positive og negative markedsverdier. Positiv 
markedsverdi blir bokført som eiendel i balansen, mens negativ markedsverdi blir bokført som gjeld. For nærmere beskrivelse av verdsettelse 
av finansielle derivater, se note 1 Regnskapsprinsipper.
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Tabellen angir netto valutaeksponering per 31. desember medregnet finansielle derivater i henhold til definisjon gitt av Norges Bank. Netto-
posisjoner i hver enkelt utenlandsk valuta kan være opptil 15 prosent av ansvarlig kapital. Den aggregerte valutaposisjonen må holdes innenfor 
30 prosent av ansvarlig kapital. Valutarisiko vedrørende investeringer i konsernselskaper inngår i valutaposisjonen med balanseført beløp.

Valutarisiko i DNB Livsforsikring oppstår som følge av at selskapet investerer deler av sin verdipapirportefølje og eiendomsportefølje i det 
internasjonale verdipapirmarkedet. Inneværende valutasikringsstrategi for DNB Livsforsikring innebærer at samlet valutarisiko reduseres til et 
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DNB-konsernet 
DNB Livsforsikring ekskl. DNB Livsforsikring 

Netto valutaeksponering Netto valutaeksponering 
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15
USD 231 209 1 068 883
EUR 76 (179) (316) (180)
GBP 24 11 (16) 15
SEK 214 112 19 (39)
DKK 20 (45)
CHF 2 8 14 2
JPY 41 30 6 (10)
NOK 1) 61 11
Øvrige 110 (99) 122 141
Sum utenlandsk valuta 760 104 916 766

1) Aksje- og rentefond denominert i NOK med utenlandsk valutaeksponering i blant annet EUR, GBP, JPY, KRW og USD.

Note 15 Finansielle derivater
Generelt om bruk av finansielle derivater
Finansielle derivater er avtaler som inngås for å fastsette finansielle verdier i form av rentevilkår, valutakurser og verdi av egenkapital-
instrumenter for bestemte perioder. Tilsvarende avtaler vedrørende prising av råvarer og indekser defineres også som finansielle derivater. 
Derivater omfatter bytteavtaler (swapper), terminkontrakter og opsjoner samt kombinasjoner av disse, herunder også avtaler om fastsettelse av 
fremtidige rentebetingelser (FRAer), børsnoterte terminkontrakter (financial futures) og avtaler om overdragelse av verdipapirer. Finansielle 
derivater i DNB handles for å håndtere likviditets- og markedsrisiko som oppstår som følge av konsernets ordinære virksomhet. I tillegg benytter 
konsernet finansielle derivater i sin egenhandel. 

"Over the counter" (OTC)-derivater er kontrakter som aktørene inngår seg i mellom utenfor børs. Kontraktene skreddersys i henhold til investors 
ønske både når det gjelder underliggende objekt, antall, pris, betingelser om bortfall og løpetid. Fordelen med OTC-derivater er at en kunde ikke 
er begrenset til standardiserte kontrakter, og kan handle nøyaktig den posisjonen som kunden ønsker. Ulempen i forhold til det standardiserte 
markedet er at det kan være vanskelig å finne en motpart, og å få omsatt kontraktene i annenhåndsmarkedet. 

Følgende derivater benyttes for både trading- og sikringsformål i DNB-konsernet:

 Terminer: en avtale om å kjøpe eller selge rentebetingelser, valutabeløp, aksjer eller råvarer på et bestemt tidspunkt i fremtiden til en på 
forhånd avtalt pris. Terminer er skreddersydde kontrakter handlet mellom motparter i OTC-markedet.

 FRA-kontrakter: avtale om en rentesats for en fremtidig periode for et bestemt beløp. Når oppgjør skal skje, utveksles kun forskjellen 
mellom avtalt rente og faktisk markedsrente.

 Rentefutures: standardiserte kontrakter om mottak/leveranse av spesifiserte renteinstrumenter på spesifikke datoer til avtalte priser. 
Kontraktene handles over børs. Verdiene på rentefutures følger prisutviklingen på underliggende renteinstrumenter.

 Swapper: transaksjoner der to parter bytter kontantstrømmer for et avtalt beløp over en avtalt periode. De fleste swapper er skreddersydde 
og handles utenfor børs. De viktigste swapformene som handles av DNB er:
- renteswapper der det byttes enten fra fast til flytende rente eller fra flytende til fast rente
- rente- og valutaswapper der partene bytter både valuta- og rentebetingelser
- aksjeswapper der det byttes renteavkastning mot aksjeavkastning.

 Opsjoner: avtaler der selgeren gir kjøperen rettighet, men ikke plikt, til enten å kjøpe (call opsjon) eller å selge (put opsjon) en spesifisert 
mengde av et finansielt instrument eller råvare til en på forhånd avtalt pris. Kjøper betaler en premie til selger for denne rettigheten. 
Opsjoner handles både som OTC-kontrakter (skreddersøm), og som standardkontrakter.

Tabellen viser de finansielle derivatenes nominelle verdier fordelt på type derivat i tillegg til positive og negative markedsverdier. Positiv 
markedsverdi blir bokført som eiendel i balansen, mens negativ markedsverdi blir bokført som gjeld. For nærmere beskrivelse av verdsettelse 
av finansielle derivater, se note 1 Regnskapsprinsipper.
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Note 15 Finansielle derivater (forts.)
DNB-konsernet 

31. desember 2016 31. desember 2015
Nominelle Positiv Negativ Nominelle Positiv Negativ 

verdier markeds- markeds- verdier markeds- markeds-
Beløp i millioner kroner totalt verdi verdi totalt verdi verdi 

Renterelaterte kontrakter
FRA-kontrakter 868 943 415 363 2 379 037 1 310 1 282
Swapper 2 778 612 83 170 39 945 2 844 383 97 617 66 754
OTC-opsjoner 45 882 757 725 42 465 447 634
Andre OTC-kontrakter 1 687 248
Sum renterelaterte kontrakter 3 693 438 84 342 41 033 5 267 573 99 623 68 669

Valutarelaterte kontrakter
Terminer 80 277 2 712 1 117 114 070 8 425 1 271
Swapper 1 344 431 30 818 47 977 1 817 621 40 027 40 374
OTC-opsjoner 32 597 533 330 190 208 789 510
Sum valutarelaterte kontrakter 1 457 304 34 063 49 424 2 121 900 49 242 42 155

Egenkapitalrelaterte kontrakter
Terminer 2 057 2 156 1 528 7 896 1 586 375
OTC-opsjoner 2 104 163 2 1 882 101 23
Sum OTC-derivater 4 161 2 319 1 530 9 779 1 687 399
Futures 13 071 0 23 703 79 108
Opsjoner 4 573 106 77 2 795 39 67
Sum børsomsatte kontrakter 17 644 106 77 26 498 118 174
Sum egenkapitalrelaterte kontrakter 21 805 2 425 1 607 36 277 1 805 573

Varerelaterte kontrakter
Swapper 30 473 3 541 2 707 28 486 5 542 5 375
Sum varerelaterte kontrakter 30 473 3 541 2 707 28 486 5 542 5 375

Sum sikkerhetsstillelser avgitt/mottatt
Sum sikkerhetsstillelser avgitt/mottatt 33 570 35 389 46 817 37 891
Sum finansielle derivater 5 203 020 157 940 130 161 7 454 235 203 029 154 663

Herav: Anvendt til sikringsformål 453 134 33 038 2 195 479 261 37 408 834
- Renteswapper 32 275 1 546 36 613 327
- Rente- og valutaswapper 762 648 795 508

Bruk av finansielle derivater i Markets
Markets opptrer som "market maker", noe som medfører forpliktelse om å stille både salgs- og kjøpskurs i angitte opsjons-, "forward"- eller 
"futures"-serier med en maksimal forskjell mellom salgs- og kjøpskurs samt minimum volum. En "market maker" handler alltid for egen regning. 
Hensikten med egenhandel i tillegg til å være "market maker", er posisjonstaging, det vil si bevisst risikotaging innen valuta-, rente- og egen-
kapitalområdene for å oppnå fortjeneste som oppstår på grunn av gunstige svingninger i priser, valutakurser og indekser. Arbitrering, det vil si 
gevinsttaging ved svingninger i priser, kurser og indekser i samme produkt i ulike markeder, er også en del av egenhandelsvirksomheten. 

Kundehandel innebærer strukturering og markedsføring av finansielle derivater til kunder slik at de kan overføre, modifisere, ta eller redusere 
nåværende eller forventet risiko. En stor del av derivattransaksjonene relaterer seg til slik kundehandel.

DNB benytter rente- og valutaswapper til å konvertere innlån i valuta til ønsket valuta. Et typisk eksempel er at banken tar opp et lån i euro som 
byttes til dollar gjennom en basisswap. I dette tilfellet vil banken betale en dollarrente basert på en swapkurve og motta en eurorente som er 
redusert eller økt med en margin. Disse derivatene føres til virkelig verdi. Det kan være betydelige endringer i verdien på basisswappene fra 
dag til dag, på grunn av endringer i marginer. Denne risikoen er usikret og medfører urealiserte gevinster og tap. I 2016 var det en reduksjon
i verdien på 542 millioner kroner (negativ resultateffekt), sammenlignet med en økning i verdien på 2 685 millioner kroner i 2015.

Bruk av finansielle derivater i DNB Livsforsikring
Formålet med bruk av finansielle derivater i DNB Livsforsikring er å kunne investere i og allokere midler i samsvar med selskapets forventninger 
til markedsutviklingen, gjennom en rask og kostnadseffektiv eiendels- og markedseksponering. Videre gir bruk av derivater mulighet til å foreta 
aktiv risikostyring, herunder å endre aksje-, rente- og valutarisiko. Se nærmere beskrivelse i note 13 Rentefølsomhet og 14 Valutaposisjoner. 

Bruk av finansielle derivater i DNB Boligkreditt
Formålet med bruk av finansielle derivater i DNB Boligkreditt er å avdekke og redusere valuta- og renterisiko. 
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Note 15 Finansielle derivater (forts.)
Risiko knyttet til finansielle derivater
Derivater handles i porteføljer der balanseprodukter også handles. Markedsrisikoen på derivatene blir håndtert, overvåket og kontrollert som en
integrert del av disse porteføljenes markedsrisiko. Se note 4 Risikostyring og 12 Markedsrisiko. Derivater handles med mange ulike motparter, 
og de fleste av disse gjør også andre typer forretninger med DNB. Kredittrisikoen som oppstår i forbindelse med handel i derivater inngår i den 
totale kredittrisikoen i DNB-konsernet. For mange motparter er det inngått nettingavtaler eller bilaterale avtaler om sikkerhetsstillelse, og på den 
måten reduseres kredittrisikoen. Myndighetenes kapitalkrav tar hensyn til slike avtaler ved at kapitalkravet reduseres. Se note 5 Kredittrisiko for 
omtale av motpartsrisiko.

Note 16 Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at DNB-konsernet ikke kan overholde sine betalingsforpliktelser. Konsernet styrer sin likviditet samlet ved at DNB 
Bank ASA har ansvar for finansieringen av datterselskaper samt filialer og datterbanker i utlandet. Likviditetsrisiko blir styrt og målt ved hjelp av 
flere målemetoder. 

Styret har vedtatt interne rammer som legger begrensninger på kortsiktige netto likviditetsforfall innenfor ulike tidsperioder. Det foretas stress-
testing på ulike løpetider for bankspesifikk krise, systemkrise og en kombinasjon av dette, og det er etablert en beredskapsplan for håndtering 
av markedshendelser. I tillegg er det etablert rammer for strukturell likviditetsrisiko som innebærer at utlån til kunder i det alt vesentlige skal 
finansieres ved innskudd fra kunder, ansvarlig kapital og langsiktige innlån. De langsiktige innlånene tas hovedsakelig opp i form av ordinære 
senior obligasjonslån og obligasjoner med fortrinnsrett. For håndtering av likviditetsrisiko, er måling av innskuddsdekning mer relevant på 
bankkonsern-nivå enn for DNB-konsernet, siden noen lån i DNB-konsernet relaterer seg til investeringer på vegne av forsikringskunder.
Innskuddsdekningen i bankkonsernet utgjorde 63,4 prosent ved utgangen av 2016, opp fra 62,5 prosent ett år tidligere. Innskuddsdekningen 
i DNB Bank ASA utgjorde 133,4 prosent ved utgangen av 2016.

Gjennom 2016 var markedene for kortsiktige innlån preget av usikkerhet relatert til effekten av nye reguleringer for amerikanske pengemarkeds-
fond. Begrenset tilgang på lange løpetider kombinert med høyere etterspørsel etter, førte dette til økte rentemarginer. DNB hadde god tilgang til 
kortsiktig finansiering gjennom året.

Markedene for langsiktig finansiering var preget av usikkerhet knyttet til regulatoriske og politiske forhold i 2016. Bekymringer relatert til kinesisk 
økonomi og svakere vekstutsikter for europeiske banker førte til høyere marginer og lavere aktivitet i starten av året. Marginene ble vesentlig 
redusert etter møtet i Den europeiske sentralbanken, ECB, i mars, der det blant annet ble vedtatt en ytterligere utvidelse av oppkjøpsprogram-
met. Aktivitetsnivået  ble redusert mot sommeren da folkeavstemmingen om EU nærmet seg i Storbritannia. Etter at resultatet var klart, normali-
serte markedene seg og og marginene ble redusert. Aktivitetsnivået gikk ned igjen før presidentvalget i USA men økte markant etterpå. Bekym-
ring for en mulig reduksjon i ECBs oppkjøpsprogram resulterte i økte marginer mot slutten av året. 

Det kortsiktige likviditetsrisikomålet, Liquidity Coverage Ratio (LCR), for alle valutaer samlet, har holdt seg stabilt over 100 prosent gjennom 
året. Ved utgangen av 2016 viste LCR totalt 138 prosent, LCR i euro 562 prosent, LCR i dollar 190 prosent og LCR i norske kroner 59 prosent.

Gjennomsnittlig restløpetid på porteføljen av senior obligasjonsinnlån og obligasjoner med fortrinnsrett var 3,9 år ved utgangen av 2016, opp fra 
3,8 år ett år tidligere. DNB tilstreber en jevn fordeling av forfallsstrukturen for langsiktige innlån over kommende femårsperiode.
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Note 16 Likviditetsrisiko (forts.)
Restløpetid per 31. desember 2016 1) DNB-konsernet 

Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år Uten 
Beløp i millioner kroner 1 mnd. inntil 3 mnd. inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år forfall Totalt 

Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker 208 252 11 208 263
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 121 167 42 861 5 270 7 116 176 415
Utlån til kunder 175 874 92 654 83 915 323 491 837 874 (4 488) 1 509 320
Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 82 426 9 906 32 536 151 702 20 493 297 063
Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 574 6 234 29 651 57 550 94 008
Aksjer 30 280 30 280
Andre eiendeler 3 217 3 217
Sum 587 720 149 211 127 966 511 960 915 917 25 792 2 318 566

Gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 138 291 23 535 22 922 28 125 212 872
Innskudd fra kunder 934 790 934 790
Verdipapirgjeld 79 915 61 693 104 264 394 184 98 984 739 040
Annen gjeld m.v. 1 574 4 113 275 5 962
Ansvarlig lånekapital 10 898 17 467 738 29 102
Sum 1 154 570 100 239 127 461 439 775 99 721 1 921 766

Finansielle derivater
Finansielle derivater brutto oppgjør

Innstrømmer 458 963 224 167 247 951 388 303 231 798 1 551 182
Utstrømmer 456 644 226 589 248 396 404 368 238 077 1 574 076

Finansielle derivater netto oppgjør 1 074 2 357 3 434 20 229 9 296 36 390
Sum finansielle derivater 3 393 (65) 2 989 4 164 3 017 13 496

Restløpetid per 31. desember 2015 1) DNB-konsernet 
Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år Uten 

Beløp i millioner kroner 1 mnd. inntil 3 mnd. inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år forfall Totalt 

Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker 19 317 19 317
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 188 273 102 957 4 244 2 046 3 713 301 233
Utlån til kunder 165 981 104 561 100 937 335 519 837 693 (2 527) 1 542 165
Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 82 550 7 193 25 212 140 397 33 950 289 302
Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 2 313 8 774 24 682 69 453 105 223
Aksjer 28 105 28 105
Andre eiendeler 3 056 3 056
Sum 456 121 220 080 139 168 502 644 944 809 25 578 2 288 401

Gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 123 876 21 489 678 15 447 37 161 527
Innskudd fra kunder 944 165 944 165
Verdipapirgjeld 57 325 123 809 71 670 434 533 86 114 773 450
Annen gjeld m.v. 805 4 183 228 5 216
Ansvarlig lånekapital 29 722 731 30 453
Sum 1 126 172 149 480 72 575 479 701 86 882 1 914 811

Finansielle derivater
Finansielle derivater brutto oppgjør

Innstrømmer 653 846 431 809 313 968 437 092 275 019 2 111 734
Utstrømmer 650 949 429 623 314 826 449 943 276 924 2 122 266

Finansielle derivater netto oppgjør 2 066 2 195 3 605 21 660 12 437 41 963
Sum finansielle derivater 4 964 4 381 2 746 8 808 10 531 31 431

1) Inkluderer ikke nominelle fremtidige rentebetalinger, utover påløpt rente på balansedagen. 

Kredittrammer, lånetilsagn og remburs DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Udisponerte kreditter m.v. under 1 år 390 001 357 737
Udisponerte kreditter m.v. over 1 år 216 295 244 267
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Note 17 Forsikringsrisiko 
Forsikringsrisiko i livsforsikring
Risiko i DNB Livsforsikring AS består av finansiell risiko og forsikringsrisiko i tillegg til operasjonell risiko og forretningsrisiko. Finansiell risiko 
består av kreditt- og markedsrisiko, som er risikoen for at finansavkastningen ikke vil være tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene selskapet har 
avtalene med kundene, se beskrivelse i note 12-14. Forsikringsrisikoen er relatert til endringer i fremtidige utbetalinger på grunn av endringer 
forventet levealder og uførhet.  

Analyse av forsikringsforpliktelser, kunder bærer
risikoen, og forpliktelser til forsikringstagere DNB-konsernet 1)

Forsikringsforpliktelser Forpliktelser til 
Beløp i millioner kroner kunder bærer risikoen forsikringstagere 

Balanse per 31. desember 2014 42 866 216 799
Innskudd 6 144 15 912
Avkastning 1 576 9 618
Mottatte reserver 1 052 1 641
Avgitte reserver (831) (14 789)
Forsikringsytelser (1 154) (13 758)
Øvrige endringer 25 (6 476)
Balanse per 31. desember 2015 49 679 208 949
Innskudd 7 889 4 670
Avkastning 4 069 8 811
Mottatte reserver 1 571 926
Avgitte reserver (1 201) (2 160)
Forsikringsytelser (1 287) (12 196)
Øvrige endringer (499) (840)
Balanse per 31. desember 2016 60 220 208 160

1) Gjelder utelukkende DNB Livsforsikring.

Beskrivelse av forsikringsproduktene
Selskapet tilbyr tradisjonell livs- og pensjonsforsikring, fondsforsikring og skadeforsikring. I de tradisjonelle produktene benyttes en beregnings-
rente for å fastsette avsetninger og premier. Høyeste beregningsrente fastsettes av Finanstilsynet. Denne renten benevnes ofte som grunn-
lagsrenten og er for nye forsikringskontrakter 2,0 prosent. Grunnlagsrenten er kundens årlige rentegaranti. I de fleste fondsforsikringer bærer 
kunden den finansielle risikoen. Skadeforsikringene er produkter med utbetaling relatert til forsikredes liv og helse. Dette er produkter uten over-
skuddsdeling og med årlig reprising.    

Kollektive kontrakter
Kollektiv ytelsespensjon er utbetalinger av pensjoner fra avtalt alder og så lenge den forsikrede lever. Det kan også avtales at pensjonen opp-
hører ved en bestemt alder. Ytelsespensjon kan omfatte alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon, samboerpensjon og barnepensjon. 
Kunden betaler forskuddsvis en årlig premie for renterisiko, forsikringsrisiko og administrasjon. Selskapet har mulighet til å endre premien årlig. 
Renteoverskudd ut over rentegarantien tildeles kunden i sin helhet. Ved renteresultat fra null prosent og opp til kundens rentegaranti, kan 
selskapet anvende tilleggsavsetninger for å innfri rentegarantien, ellers skal selskapet dekke underskuddet. Overskudd på risikoresultatet kan 
enten brukes til å øke risikoutjevningsfondet eller tildeles kundene. Det kan ikke avsettes mer enn 50 prosent av et års overskudd fra risiko-
resultatet til risikoutjevningsfondet. Underskudd etter bruk av risikoutjevningsfondet skal dekkes av selskapet. Administrasjonsresultatet tilfaller 
i sin helhet selskapet. For ettårige avtaler med uføre- og etterlattepensjoner uten oppsparing, avregnes risikoresultatet direkte mot selskapet.  

Fripoliser oppstår når et medlem trer ut av en pensjonsavtale eller pensjonsavtalen opphører. Opptjente rettigheter på utmeldings- eller opp-
hørstidspunktet videreføres i fripoliser. Fripoliser har en egen overskuddsmodell der kunden skal tildeles minimum 80 prosent av renteover-
skuddet. Overskudd på risikoresultatet kan enten brukes til å øke risikoutjevningsfondet eller tildeles kundene. Administrasjonsresultatet tilfaller 
i sin helhet selskapet. 

Kollektiv foreningsforsikring er pensjonsforsikring som foreninger tegner for sine medlemmer. Foreningsforsikringer kan omfatte alders-, uføre-,
ektefelle- og barnepensjon. Rente-, risiko- og administrasjonsresultatet inngår som samlet resultat til fordeling mellom kunde og selskap. 
Kunden skal minimum ha 65 prosent av samlet overskudd.

Individuelle kontrakter
Individuelle rente- og pensjonsforsikringer er spareavtaler hvor selskapet skal utbetale månedlige beløp så lenge en person lever, eller til 
personen når en bestemt alder. Dette omfatter vanligvis alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon.

Individuell kapitalforsikring er kontrakter hvor selskapet ved forsikredes død eller ved oppnådd avtalt alder skal utbetale avtalt beløp. Individuell 
kapitalforsikring kan også omfatte uførekapital, som er en engangsstønad ved varig uførhet.
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Note 17 Forsikringsrisiko (forts.)
For individuelle kontrakter solgt før 1. januar 2008 fordeles samlet resultat mellom kunder og selskap. Rente-, risiko- og administrasjonsresultat 
inngår som resultat til fordeling mellom kunde og selskap. Kunden skal ha minimum 65 prosent av samlet overskudd. For kontrakter solgt etter 
1. januar 2008 gjelder virksomhetsreglene med årlig prising av hvert resultatelement, tilsvarende regler som innen kollektiv ytelsespensjon. 

Kontrakter i investeringsvalgsporteføljen
Innskuddspensjon er kollektive pensjonsavtaler der den ansatte bærer den finansielle risikoen. Det kan kjøpes helt eller delvis sikring på 
innbetalt beløp. 

Individuelle fondsforsikringer er kapital- eller renteforsikringer der kunden bærer den finansielle risikoen.

Andre bransjer
Gruppeliv er dødsrisikoforsikringer som arbeidsgiver eller foreninger tegner for sine arbeidstakere eller medlemmer, eventuelt også for deres 
ektefeller og barn. Forsikringssum utbetales ved forsikredes død. Gruppeliv kan også omfatte uførekapital, som er en engangsstønad ved varig 
uførhet.

Personalforsikring er ettårige risikoprodukter som bedrifter knytter til sin pensjonsavtale. Det kan være bedriftsgruppeliv eller ulykkesforsikringer. 
Yrkesskadeforsikringen er lovpålagt for alle bedrifter.

Personrisikoprodukter til personkunder er ettårige risikoprodukter som inneholder dekninger som månedlige ytelse ved uførhet og engangs-
erstatninger ved død, uføre og kritisk sykdom. DNB Livsforsikring tilbyr også barne- og ungdomsforsikring som gir økonomisk sikkerhet ved 
ulykker, alvorlig sykdom og arbeidsuførhet.

Spesifikasjon av balanseførte forpliktelser til forsikringstagere per 31. desember 2016 DNB-konsernet 1)

Kollektive forsikrings- Individuell rente-
ordninger - ytelsespensjon og pensjonsforsikring

Rente- og Gruppe-
Forenings- pensjons- Kapital- livs- Skade- Totalt Totalt 

Beløp i millioner kroner Privat Offentlig forsikring forsikring forsikring forsikring forsikring 2016 2015
Premiereserver 196 851 28 3 419 32 848 22 184 678 1 378 257 386 247 632
Tilleggsavsetninger 4 796 147 1 063 746 6 752 6 089
Kursreguleringsfond 1 843 0 26 328 226 6 (5) 2 424 2 294
Premiefond 1 051 8 93 1 152 1 779
Innskuddsfond 631 631 559
Andre tekniske avsetninger 35 35 53
Forpliktelser til forsikringstagere 205 171 28 3 601 34 332 23 156 684 1 407 268 380 258 405
Merverdier obligasjoner som holdes til forfall 2) 8 975 10 319

1) Gjelder utelukkende DNB Livsforsikring.
2) Merverdier på sertifikater og obligasjoner som holdes til forfall, inngår ikke i balanseførte verdier.

Forsikringsrisiko
Innen livsforsikring er de vesentligste forsikringsrisikoer knyttet til hendelsene dødsfall og uførhet. 

Forsikringsrisikoen i DNB Livsforsikring er i varierende grad delt mellom kunder og selskap. For skadeforsikringsproduktene Personalforsikring 
og enkelte rene risikoprodukter er selskapet eksponert for forsikringsrisiko. For individuelle pensjons- og kapitalforsikringsprodukter solgt etter 
1. januar 2008 og kollektive pensjonsavtaler er selskapets risiko inndekking av et eventuelt negativt risikoresultat. Selskapet godskrives derimot 
inntil 50 prosent dersom det blir et positivt risikoresultat gjennom avsetning til risikoutjevningsfond. 

Risikoresultatet oppstår som følge av at erfaringer knyttet til dødelighet, uførhet og erstatninger avviker fra det som er forutsatt i beregnings-
grunnlag for premier og avsetninger. Ved overskudd på risikoresultatet kan overskuddet avsettes til risikoutjevningsfond. Risikoutjevningsfondet 
kan ikke overstige 150 prosent av selskapets samlede risikopremier i regnskapsåret. Ved underskudd på risikoresultatet kan risikoutjevnings-
fondet anvendes. Risikoutjevningsfondet gjelder ikke risikoforsikringer av høyst ett års varighet, uføre- og etterlattepensjoner uten opptjening 
eller individuelle kontrakter solgt før 1. januar 2008.

Risiko for DNB Livsforsikring knyttet til endring i dødelighet er todelt. For dødsrisikodekninger, i hovedsak ektefelle- og barnepensjon, vil 
redusert dødelighet gi forbedret risikoresultat og lavere avsetningsbehov. For pensjoner under utbetaling vil redusert dødelighet gi lengre ut-
betalingstid og dermed høyere avsetningsbehov, kalt opplevelsesrisiko. Oppreserveringsbehov knyttet til forsikringsrisiko vil kunne finansieres 
av overskudd på fremtidig avkastningsresultat. Opplevelsesrisiko, sammen med uførerisiko, dominerer forsikringsrisikoen i selskapet.

Som følge av økt levealder er selskapet forpliktet til å øke premiereservene. DNB Livsforsikring forsterket premiereservene med totalt 1,5 
milliarder kroner i 2016. Av dette beløpet var 0,7 milliarder kroner finansiert av egenkapital og 0,8 milliarder var finansiert av kundeoverskudd.  
Totalt avsetningsbehov for eksisterende portefølje utgjorde 11,4 milliarder kroner per 31. desember 2016. Gjenstående avsetningsbehov per 
31. desember 2016 utgjør 0,5 milliarder kroner.
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Note 17 Forsikringsrisiko (forts.)
Uførerisiko er i større grad utsatt for endringer over kortere tidsperioder. Avsetninger for inntrufne, ikke oppgjorte skader vurderes fortløpende. 
Utover det er det ikke identifisert behov for styrking av eksisterende avsetninger knyttet til uførepensjon eller andre uføreprodukter. 

For eksisterende kontrakter overvåkes forsikringsrisikoen kontinuerlig gjennom analyse og oppfølging av risikoresultatene innen hver bransje. 
Selskapet benytter også reassuranse som et instrument for å redusere forsikringsrisikoen. Selskapet har for tiden reassuranseavtaler som 
dekker katastrofer og store enkeltrisikoer innen kollektiv og individuell forsikring. Reassuranseavtalene innebærer at DNB Livsforsikring står 
ansvarlig for risiko opp til et fastsatt nivå, og reassurandør dekker overskytende risiko opp til en øvre definert grense.

For å redusere forsikringsrisikoen ved tegning gjennomføres det ved salg av individuelle risikoprodukter en helsevurdering av forsikrede. 
Individuell helsevurdering gjennomføres også for mindre, kollektive ordninger. For salg av uførepensjoner skjer det en innplassering i risiko-
klasser etter konkret vurdering av risikoen for den enkelte kunde. 

DNB Livsforsikring har sin hovedvirksomhet i Norge. 

Risikoresultat
Tabellen viser effekten på risikoresultatet for 2016 ved gitte endringer i dødelighets- eller uføreerfaringene.  

DNB Livsforsikring 
Kollektive forsikrings- Individuell rente-

ordninger - ytelsespensjon og pensjonsforsikring
Rente- og

Forenings- pensjons- Kapital- Andre Totalt Totalt 
Beløp i millioner kroner Privat Offentlig forsikring forsikring forsikring bransjer 2016 2015

Risikoresultat 
Risikoresultat i 2016 *) 453 27 12 89 129 26 736
Risikoresultat i 2015 435 143 16 104 144 19 861

Sensitiviteter - effekt på risikoresultatet i 2016
5 prosent reduksjon i dødelighet (25) (1) (1) (10) 2 1 (35) (32)
10 prosent økning i uførhet (107) 0 0 (6) (8) (7) (127) (153)

*) Herav: Dødsrisiko (38) 18 7 3 69 14 73 102
Opplevelsesrisiko 22 (1) (11) (2) (1) 1 7 (33)
Uførhet 361 11 13 83 31 10 510 577
Personalforsikring 89 28 2 119 86
Annet 19 (1) 3 5 2 (0) 27 128

Varige endringer i beregningsforutsetningene vil medføre behov for endringer i premier og avsetninger. For kollektiv pensjonsforsikring og 
individuelle kontrakter solgt etter 1. januar 2008 vil økt premiereservekrav kunne finansieres av årets risikoresultat, eller av årets og fremtidig 
avkastningsresultat. For individuelle kontrakter solgt før 1. januar 2008 kan økt premie-reservekrav finansieres av resultat til fordeling, eller av 
fremtidig resultat til fordeling.

Beregningsforutsetning
Tabellen viser hvilken effekt endringer i sentrale beregningsforutsetninger har på brutto premiereserve.

DNB Livsforsikring 
Beløp i millioner kroner Endring i prosent Effekt på brutto premiereserve 

Dødelighet (5) +1 406
Uførhet 10 +948

Dødelighet og uførhet
Tabellen viser netto årlig risikopremie for en forsikringssum på 100 000 kroner. For ektefellepensjon er det premien for en årlig ektefellepensjon 
på 10 000 kroner fra hovedforsikredes død frem til ektefelle er 77 år som er angitt. For uførepensjon er det premien for en årlig uførepensjon 
med 12 måneders karens på 10 000 kroner frem til 67 år som er angitt. Alle premier knyttet til individuell uførepensjon er kjønnsnøytrale.

DNB Livsforsikring 
Menn Kvinner 

Beløp i millioner kroner 30 år 45 år 60 år 30 år 45 år 60 år 
Individuell livsforsikring 84 216 924 84 216 924
Individuell uførekapital 260 892 260 892
Individuell uførepensjon 490 1 433 4 301 490 1 433 4 301

Ektefellepensjon innen kollektiv pensjon 15 11 457 13 66 187
Uførepensjon innen kollektiv pensjon 280 493 1 296 401 1 117 2 209
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Note 17 Forsikringsrisiko (forts.)
Rentefølsomhet – forpliktelser til forsikringstakere
DNB Livsforsikring bærer risikoen for å oppfylle renteforpliktelsen selskapet har i avtalene med kundene. Finansavkastningen må være stor nok 
til å møte den garanterte avkastningen som selskapet har forpliktet seg til overfor kunden. I motsatt fall må den manglende avkastningen dekkes 
ved bruk av kursreguleringsfond, tilleggsavsetninger, egenkapital eller ansvarlig lån. Rentegarantien skal oppfylles på årlig basis. Målt i forhold 
til kundefonds har selskapet en samlet gjennomsnittlig rentegaranti på 3,1 prosent.

Tabellen viser hvordan gjennomsnittlig rentegaranti for hver bransje har utviklet seg over tid. Rentegarantien er angitt i prosent av premie-
reserve, premiefond og tilleggsavsetninger og er målt per 31. desember. Rentegarantien reduseres gradvis hvert år. 

DNB Livsforsikring
Prosent 2016 2015 2014 2013
Kollektiv pensjon, privat sektor 3,1 3,1 3,2 3,3
Kollektiv pensjon, offentlig sektor 2,7 2,7 2,9 2,9
Individuell pensjon 3,4 3,4 3,4 3,4
Individuell kapital 2,3 2,3 2,3 2,6
Kollektiv foreningspensjon 4,0 4,0 4,0 4,1
Totalt 3,1 3,1 3,2 3,2

Tilstrekkelighetstest
Selskapet har i henhold til IFRS 4 vurdert om selskapets avsetninger står i forhold til forpliktelsene overfor kundene. Dersom testen viser at 
premiereservene er for lave til å bære de fremtidige forpliktelsene selskapet har, skal differansen regnskapsføres ved testtidspunktet. Tilstrek-
kelighetstesten blir gjennomført kvartalsvis.

Alle pristariffer som selskapet benytter, baserer seg på selskapets erfaringer innen produktsegment eller bransje. Produkter vil dermed kunne 
ha forskjellige grunnlagsrenter, dødelighets- og uførhetsantagelser, samt forskjellige omkostninger. Tilstrekkelighetstesten vurderer marginene 
i tariffene samt framtidig oppreserveringsbehov knyttet til langt liv. 

Tilstrekkelighetstesten beregnes basert på nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer knyttet til forsikringskontraktene, neddiskontert med en 
spotrentekurve. Rentekurven beregnes med basis i observerbare norske swap-renter. Til å estimere rentekurven utover ti år, benyttes Smith 
Wilson-modellen og det antas at spotrente konvergerer mot et langsiktig makroøkonomisk rentepunkt. Tilstrekkelighetstesten er følsom for 
endringer i rentekurven inkludert forutsetninger om oppreservering til langt liv. 

Tilstrekkelighetstesten indikerte ikke behov for ytterligere avsetninger for forpliktelser overfor forsikringstagerne per 31. desember 2016.

Soliditetskapital 
Soliditetskapitalen består av kursreguleringsfond, tilleggsavsetninger, risikoutjevningsfond, egenkapital, ansvarlige lån, fondsobligasjoner og 
merverdier på obligasjoner som holdes til forfall. Alle disse elementene, med unntak av risikoutjevningsfondet, kan benyttes for å oppfylle 
avkastningsgarantien på forsikringsmidlene. 

DNB Livsforsikring 
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15

Kursreguleringsfond 2 424 2 294
Tilleggsavsetninger 6 752 6 089
Sikkerhetsfond 223
Risikoutjevningsfond 407 319
Egenkapital 22 165 20 763
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 5 500 5 500
Merverdi obligasjoner som holdes til forfall 8 975 10 319
Sum soliditetskapital 46 223 45 506
Avkastningsgaranti på forsikringsmidlene 1) 6 414 6 493

1) Avkastningsgaranti knyttet til kontrakter ved utgangen av perioden.
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Note 17 Forsikringsrisiko (forts.)
Kapitalkrav og solvenskapital
Nye regulatoriske krav til kapital for europeiske forsikringsselskaper fremkommer av Solvens II-direktivet som trådte i kraft 1. januar 2016.  
Direktivet er gjennomført i norsk rett i finansforetaksloven og Solvens II-forskriften. I tillegg til å omfatte kapital og kapitalkrav omfatter regel-
verket også regler for risikostyring og internkontroll, tilsynsmessig kontroll og overvåking samt markedsdisiplin gjennom informasjonsplikt til 
offentligheten og rapporteringsplikt overfor tilsynsmyndigheter. Solvens II regelverket stiller krav til ansvarlig kapital som skal dekke solvens-
kapitalkravet (SCR) og minstekapitalkravet (MCR). Solvenskapitalkravet beregnes slik at sannsynligheten er 99,5 prosent for at samlet tap, 
herunder forsikringsmessig og finansielle tap, over en periode på 12 måneder ikke overstiger det beregnede kapitalkravet. Ved beregningen 
tas det hensyn til risikoreduserende tiltak og ordninger. Minstekravet beregnes slik at sannsynligheten er 85 prosent for at samlet tap over en 
periode på 12 måneder ikke overstiger det beregnede kapitalkravet. Kapitalen inndeles i tre kapitalgrupper etter kapitalens kvalitet.  Minimum 
50 prosent av SCR må dekkes av kapitalgruppe 1. Kapitalgruppe 3 kan ikke dekke mer enn 15 prosent av solvenskapitalkravet. Av MCR-kravet 
må kapitalgruppe 1 utgjøre minimum 80 prosent. Det nye regelverket åpner for å anvende overgangsregler ved beregning av solvenskapital.  
DNB Livsforsikring fikk i desember 2015 godkjennelse av Finanstilsynet til å anvende overgangsregler for forsikringsmessige avsetninger.  Dette 
gir selskapet anledning til å anvende bokførte forsikringsmessige avsetninger i stedet for markedsverdi av forpliktelsene.  Overgangsregelen 
gjelder i 16 år med lineær nedtrapping av effekten. Nedtrapping skjer første gang per 1.1.2017.  DNB Livsforsikring hadde per 31.desember 
2016 en solvensmargin etter overgangsregler på 211 prosent.  Hensyntatt utfasing av overgangsregelverket ville solvensmargin vært 207 
prosent per 31. desember 2016. Uten overgangsregler var solvensmarginen 152 prosent.  

Ansvarlig kapital DNB Livsforsikring 

Beløp i millioner kroner 31.12.16 01.01.16

Kapitalgruppe 1
Aksjekapital 1 750 1 750
Overkursfond 6 016 6 016
Avstemmingsreserve 1) 21 106 23 251

Sum kapitalgruppe 1 28 872 31 017
Kapitalgruppe 2

Ansvarlige lån 5 500 5 500
Risikoutjevningsfond 407 319

Sum kapitalgruppe 2 5 907 5 819
Kapitalgruppe 3

Utsatt skatt (102)
Sum kapitalgruppe 3 (102)
Sum ansvarlig kapital 34 779 36 734

Effekt av overgangsreglene 2) (8 798) (14 169)
Sum ansvarlig kapital uten overgangsregler 25 981 22 565

1) Annen opptjent egenkapital inngår i avstemmingsreserven. I tillegg vil overskudd/underskudd av kapital som følge av overgang til markedsverdier for eiendeler 
og forpliktelser inngå her.

2) I tillegg til å anvende bokførte avsetninger ved beregning av forpliktelsene benytter DNB Livsforsikring muligheten til redusert stress for aksjer som var ervervet 
før 1. januar 2016. Redusert stress for aksjer gjelder i en overgangsperiode på sju år hvor stresset økes lineært fra 22 til 39 prosent. I henhold til solvenskapital-
regelverket er statsobligasjoner utstedt i hjemlandet med unntak av spreadrisiko. I en overgangsperiode gjelder dette også statsobligasjoner utstedt av stater 
innenfor EØS. Unntaket gjelder til og med 2017, mens det blir en opptrappingsperiode gjennom 2018 og 2019 slik at unntaket bortfaller fra 1. januar 2020.

Solvenskapitalkrav DNB Livsforsikring 

Beløp i millioner kroner 31.12.16 01.01.16

Markeds- og motpartsrisiko 27 639 29 836
Liv-, helse og skaderisiko 11 220 11 319
Operasjonell risiko 1 095 1 158
Diversifisering (7 174) (7 360)
Risikoabsorbering i utsatt skatt og fremtidig kundetildeling (FDB) (16 262) (15 859)
Solvenskapitalkrav 1) 16 518 19 094
Minstekapitalkrav 7 356 7 383

1) Per 31. desember 2016 utgjorde solvenskravet uten overgangsregler 17 116 millioner kroner.

Solvensmargin DNB Livsforsikring 

Tall i prosent 31.12.16 01.01.16

Solvensmargin med overgangsregler 211 192
Solvensmargin uten overgangsregler 152 113
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Note 17 Forsikringsrisiko (forts.)
Forsikringsrisiko i skadeforsikring
DNB Forsikring AS distribuerer skadeforsikringsprodukter primært gjennom salgskanalen i DNB-konsernet. Premieporteføljen er i all hovedsak 
knyttet til personmarkedet, og utgjorde 2 182 millioner kroner ved utgangen av 2016. 

Risiko i DNB Forsikring omfatter forsikrings-, markeds-, motparts-, operasjonell og forretningsrisiko. Forsikringsrisikoen omfatter risiko for tap 
som følge av at forsikringspremien ikke dekker fremtidige skadeutbetalinger. I tillegg inkluderes risikoen for at selskapet ikke har avsatt til-
strekkelig skadereserver for inntrufne skader. Erstatningsbeløpene påvirkes av flere faktorer, blant annet av store skader, skadefrekvens og 
inflasjon. En økning i skadefrekvens kan være sesongbetont eller skyldes mer varig påvirkning. En varig endring av skadefrekvensen, som for 
eksempel endret kundeadferd og nye skadetyper, vil ha størst påvirkning på lønnsomheten. Mangel på risikospredning når det gjelder risikotype 
og forsikringssum, geografisk plassering og art av virksomhet som forsikringen dekker kan også ha negativ innvirkning på forsikringsrisikoen.

DNB Forsikring har etablert et reassuranseprogram for å bidra til forutsigbarhet i resultatutviklingen, samt å tilfredsstille selskapets og kon-
sernets kapitalkrav. Programmet er tilpasset selskapets totalrisiko, det vil si summen av forsikrings-, markeds-, motparts- og operasjonell risiko.

DNB Forsikring hadde i 2016 et reassuranseprogram (excess of loss-program) som dekket store enkeltskader og hendelser utover valgte egen-
andelnivåer innenfor de ulike produktgruppene. Programmet var tilpasset risikoprofilen i porteføljen, og var fordelt på flere reassurandører med 
en minimum rating på A- for å redusere motpartsrisikoen. 

Forsikringsrisikoen overvåkes kontinuerlig gjennom oppfølging av lønnsomhet på alle produkter og kvartalsvis risikomåling.
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Note 18 Netto renteinntekter 
DNB-konsernet 

2016 2015
Vurdert til Vurdert til Vurdert til Vurdert til 

virkelig amortisert virkelig amortisert 
Beløp i millioner kroner verdi kost 1) Totalt verdi kost 1) Totalt 
Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 105 235 1 340 1 294 314 1 608
Renter av utlån til kunder 2 556 41 673 44 229 3 539 45 189 48 728
Renter av nedskrevne engasjementer 911 911 619 619
Renter av sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 4 439 4 439 4 329 4 329
Renter av sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 188 188 326 326
Etableringsprovisjoner m.v. 5 289 294 15 323 337
Andre renteinntekter (2 327) 3 350 1 024 (1 945) 3 529 1 584
Sum renteinntekter 5 778 46 646 52 424 7 232 50 301 57 532
Renter på gjeld til kredittinstitusjoner (1 542) (163) (1 705) (1 177) (188) (1 365)
Renter på innskudd fra kunder (567) (6 077) (6 645) (497) (8 897) (9 394)
Renter på verdipapirgjeld (3 502) (8 883) (12 385) (3 174) (9 635) (12 809)
Renter på ansvarlig lånekapital (35) (496) (532) (38) (531) (569)
Banksikringsfondsavgift (768) (768) (845) (845)
Andre rentekostnader 2) 3 893 (174) 3 720 3 112 (303) 2 809
Sum rentekostnader (1 753) (16 561) (18 314) (1 775) (20 399) (22 174)
Netto renteinntekter 4 025 30 085 34 110 5 457 29 901 35 358

1) Inkluderer sikrede poster.
2) Andre rentekostnader inkluderer rentejusteringer som følge av renteswapper. Derivater blir vurdert til virkelig verdi.

Note 19 Renter på enkelte balanseposter
DNB-konsernet 1)

Gjennomsnittlig rente i prosent 2) Gjennomsnittlig volum i millioner kroner 
2016 2015 2016 2015

Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0,23 0,25 579 668 647 256
Utlån til kunder 3,02 3,30 1 494 382 1 495 728
Sertifikater og obligasjoner 2,03 2,14 218 227 202 373

Gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner 0,60 0,41 284 606 331 733
Innskudd fra kunder 0,64 0,89 1 033 895 1 052 793
Verdipapirgjeld 1,49 1,51 832 793 845 876

1) Gjelder DNB-konsernet eksklusive DNB Livsforsikring.
2) Gjennomsnittlig rente i prosent er beregnet som samlet rentebeløp i kroner for de konkrete produkter sett i forhold til den tilhørende gjennomsnittlige kapitalen.
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Note 20 Netto provisjonsinntekter 
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 2016 2015
Betalingsformidling 3 725 3 595
Fondsforvaltning 1 267 1 399
Verdipapirtjenester 315 336
Verdipapiromsetning 616 482
Emisjonsinntekter 767 609
Interbankprovisjoner 23 29
Kredittformidling 491 781
Salg av forsikringsprodukter 2 418 2 661
Eiendomsomsetning 1 121 1 201
Andre provisjonsinntekter 708 870
Sum provisjonsinntekter 11 452 11 963

Betalingsformidling (1 795) (1 670)
Fondsforvaltning (104) (282)
Verdipapirtjenester (172) (174)
Verdipapiromsetning (177) (119)
Emisjonskostnader (73) (55)
Interbankprovisjoner (57) (61)
Kredittformidling (26) (27)
Salg av forsikringsprodukter (202) (179)
Andre provisjonskostnader (567) (534)
Sum provisjonskostnader (3 172) (3 101)
Netto provisjonsinntekter 8 280 8 862

Note 21 Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 2016 2015
Valuta og finansielle derivater 7 898 8 171
Sertifikater og obligasjoner (1 185) (1 552)
Aksjer 431 50
Andre finansielle eiendeler 55 36
Finansiell gjeld 71 164
Netto gevinster på finansielle instrumenter, trading 7 270 6 868
Utlån til virkelig verdi (465) (903)
Sertifikater og obligasjoner (624) (1 041)
Aksjer (75) (85)
Finansiell gjeld 52 1 837
Netto gevinster på finansielle instrumenter, bestemt regnskapsført til virkelig verdi (1 111) (192)
Finansielle derivater, sikring (4 245) (8 055)
Finansielle eiendeler, sikret (1) (2)
Finansiell gjeld, sikret 3 867 9 029
Netto gevinster sikrede poster 1) 2) (380) 972
Finansielle garantier 595 876
Mottatt utbytte 140 158
Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 6 513 8 683

1) For finansiell gjeld som er sikret vurderes den sikrede risikoen til virkelig verdi, mens resten av instrumentet vurderes til amortisert kost. Sikringsderivater
vurderes til virkelig verdi. Verdiendring som følger av sikret risiko presenteres på linjen Finansielle derivater, sikring. Netto gevinster på sikret finansiell gjeld 
inkluderer amortisering av akkumulerte verdiendringer i avbrutte sikringsforhold.  

2) DNB-konsernet benytter sikringsbokføring for lange innlån i valuta i DNB Boligkreditt og DNB Bank ASA. Innlånene sikres 1:1 gjennom eksterne kontrakter hvor 
det er samsvar mellom valuta og rentestrømmen og sikringsforretningen. På låneopptakstidspunktet gjør Markets en vurdering av om det skal inngås en 
sikringsforretning for det aktuelle innlånet basert på konsernets valutaposisjoner, og den underliggende renteeksponeringen knyttet til lånet.
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Note 21 Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 2016 2015
Valuta og finansielle derivater 7 898 8 171
Sertifikater og obligasjoner (1 185) (1 552)
Aksjer 431 50
Andre finansielle eiendeler 55 36
Finansiell gjeld 71 164
Netto gevinster på finansielle instrumenter, trading 7 270 6 868
Utlån til virkelig verdi (465) (903)
Sertifikater og obligasjoner (624) (1 041)
Aksjer (75) (85)
Finansiell gjeld 52 1 837
Netto gevinster på finansielle instrumenter, bestemt regnskapsført til virkelig verdi (1 111) (192)
Finansielle derivater, sikring (4 245) (8 055)
Finansielle eiendeler, sikret (1) (2)
Finansiell gjeld, sikret 3 867 9 029
Netto gevinster sikrede poster 1) 2) (380) 972
Finansielle garantier 595 876
Mottatt utbytte 140 158
Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 6 513 8 683

1) For finansiell gjeld som er sikret vurderes den sikrede risikoen til virkelig verdi, mens resten av instrumentet vurderes til amortisert kost. Sikringsderivater
vurderes til virkelig verdi. Verdiendring som følger av sikret risiko presenteres på linjen Finansielle derivater, sikring. Netto gevinster på sikret finansiell gjeld 
inkluderer amortisering av akkumulerte verdiendringer i avbrutte sikringsforhold.  

2) DNB-konsernet benytter sikringsbokføring for lange innlån i valuta i DNB Boligkreditt og DNB Bank ASA. Innlånene sikres 1:1 gjennom eksterne kontrakter hvor 
det er samsvar mellom valuta og rentestrømmen og sikringsforretningen. På låneopptakstidspunktet gjør Markets en vurdering av om det skal inngås en 
sikringsforretning for det aktuelle innlånet basert på konsernets valutaposisjoner, og den underliggende renteeksponeringen knyttet til lånet.
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Note 22 Lønn og andre personalkostnader 
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 2016 2015
Lønnskostnader *) (8 190) (8 269)
Arbeidsgiveravgift (1 301) (1 220)
Pensjonskostnader 1) (1 035) 799
Omstillingskostnader (720) (390)
Andre personalkostnader (658) (742)
Sum lønn og andre personalkostnader (11 904) (9 822)

*) Herav: Ordinær lønn (6 660) (6 732)
Resultatbasert lønn (1 369) (1 341)

1) I fjerde kvartal 2015 besluttet DNB å endre konsernets pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning med virkning fra 31. desember 
2015. Endringen omfattet de fleste ansatte i den norske virksomheten som var medlemmer i konsernets lukkede ytelsesordning. Endringen medførte en 
engangseffekt på 1 969 millioner kroner som reduserte periodens pensjonskostnad. 

Antall ansatte/årsverk DNB-konsernet
2016 1) 2015

Antall ansatte per 31. desember 11 459 11 840
- herav antall ansatte i utlandet 3 215 3 174
Antall årsverk per 31. desember 11 007 11 380
- herav antall årsverk i utlandet 3 176 3 130
Gjennomsnittlig antall ansatte 11 492 11 927
Gjennomsnittlig antall årsverk 11 057 11 483

1) Nedgangen fra 2015 skyldes restruktureringstiltak i konsernet.  1 796 ansatte i Baltikum er inkludert per 31. desember 2016.

Note 23 Andre kostnader

DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2016 2015
Honorarer 1) (1 631) (1 545)
IT-kostnader (2 107) (2 418)
Porto og telekommunikasjon (238) (287)
Rekvisita (76) (89)
Markedsføring og informasjon (815) (859)
Reisekostnader (237) (285)
Kompensasjon til Posten Norge for utførte tjenester (198) (174)
Opplæring (62) (75)
Driftskostnader eiendommer og lokaler 2) (1 191) (1 114)
Driftskostnader maskiner, transportmidler og inventar (93) (101)
Øvrige driftskostnader (604) (844)
Sum andre kostnader (7 251) (7 790)

1) Honorarer knyttet til systemutvikling utgjorde 1 039 millioner kroner i 2016 og 990 millioner i 2015.
2) Kostnader for leide lokaler utgjorde 927 millioner kroner i 2016 og 789 millioner i 2015.

DNB-KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2016

Note 22 Lønn og andre personalkostnader 
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 2016 2015
Lønnskostnader *) (8 190) (8 269)
Arbeidsgiveravgift (1 301) (1 220)
Pensjonskostnader 1) (1 035) 799
Omstillingskostnader (720) (390)
Andre personalkostnader (658) (742)
Sum lønn og andre personalkostnader (11 904) (9 822)

*) Herav: Ordinær lønn (6 660) (6 732)
Resultatbasert lønn (1 369) (1 341)

1) I fjerde kvartal 2015 besluttet DNB å endre konsernets pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning med virkning fra 31. desember 
2015. Endringen omfattet de fleste ansatte i den norske virksomheten som var medlemmer i konsernets lukkede ytelsesordning. Endringen medførte en 
engangseffekt på 1 969 millioner kroner som reduserte periodens pensjonskostnad. 

Antall ansatte/årsverk DNB-konsernet
2016 1) 2015

Antall ansatte per 31. desember 11 459 11 840
- herav antall ansatte i utlandet 3 215 3 174
Antall årsverk per 31. desember 11 007 11 380
- herav antall årsverk i utlandet 3 176 3 130
Gjennomsnittlig antall ansatte 11 492 11 927
Gjennomsnittlig antall årsverk 11 057 11 483

1) Nedgangen fra 2015 skyldes restruktureringstiltak i konsernet.  1 796 ansatte i Baltikum er inkludert per 31. desember 2016.

Note 23 Andre kostnader

DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2016 2015
Honorarer 1) (1 631) (1 545)
IT-kostnader (2 107) (2 418)
Porto og telekommunikasjon (238) (287)
Rekvisita (76) (89)
Markedsføring og informasjon (815) (859)
Reisekostnader (237) (285)
Kompensasjon til Posten Norge for utførte tjenester (198) (174)
Opplæring (62) (75)
Driftskostnader eiendommer og lokaler 2) (1 191) (1 114)
Driftskostnader maskiner, transportmidler og inventar (93) (101)
Øvrige driftskostnader (604) (844)
Sum andre kostnader (7 251) (7 790)

1) Honorarer knyttet til systemutvikling utgjorde 1 039 millioner kroner i 2016 og 990 millioner i 2015.
2) Kostnader for leide lokaler utgjorde 927 millioner kroner i 2016 og 789 millioner i 2015.

DNB-KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2016

197

NOTE 22 Lønn og andre personalkostnader

NOTE 23 Andre kostnader

Redegjørelse og resultater
Årsregnskap DNB-konsernet



Note 24 Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 2016 2015
Avskrivninger maskiner, inventar og transportmidler (1 477) (1 453)
Øvrige avskrivninger materielle og immaterielle eiendeler (527) (621)
Nedskrivning aktivert systemutvikling (28) (105)
Goodwillnedskrivninger (5)
Øvrige nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler (140) (119)
Sum avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler (2 177) (2 298)

Se note 38 Immaterielle eiendeler og note 39 Varige driftsmidler.

Note 25 Pensjoner
Beskrivelse av pensjonsordningene 
DNB-konsernet har innskuddspensjon for alle medarbeidere i Norge, med unntak av de om lag 400 ansatte fra tidligere Postbanken som er 
dekket gjennom en lukket, kollektiv pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse.

Innskuddssatsene er:

 Lønn tilsvarende 0 til 7,1 ganger G: 7 prosent

 Lønn tilsvarende 7,1 til 12 ganger G: 15 prosent

 Konsernet har ikke innskuddspensjonsordning for lønn over 12G (utover den lukkede ordningen).

Ansatte som var omfattet av den tidligere ytelsesbaserte tjenestepensjonen (avviklet per 31.desember 2015) har i tillegg en kompensasjons-
ordning som er utformet som en supplerende innskuddsbasert driftspensjonsordning. Spareplanen i kompensasjonsordningen har etter 
forutsetninger som ble besluttet på omdanningstidspunktet, som mål å gi den enkelte ansatte ved fylte 67 år en samlet pensjonskapital 
tilsvarende det den ansatte ville hatt dersom ytelsespensjonsavtalen hadde blitt videreført.

Konsernet har til enkelte ansatte forpliktelser knyttet til lønn over 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, G, og avtaler om førtidspensjonering. 
Pensjonsordningen for lønn over 12G ble lukket for medarbeidere ansatt etter 30. juni 2008. Ytterligere begrensninger ble foretatt per 30. april 
2011. De som på det tidspunktet ikke hadde lønn over 12G kan ikke komme inn i ordningen selv om de på et senere tidspunkt passerer 12G i 
lønn. 

Pensjonsforpliktelsene knyttet til lønn over 12G og førtidspensjonering er fra 1. januar 2017 omdannet til innskuddsbaserte ordninger etter de 
samme prinsipper og forutsetninger som ble benyttet ved omdanningen av den tidligere ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningen.

Spareplanen i de nye ordningene har etter forutsetninger som ble besluttet på omdanningstidspunktet, som mål å gi den enkelte ansatte ved 
fylte 67 år eller avtalt alder, en samlet pensjonskapital tilsvarende det den ansatte ville hatt dersom ytelsespensjonsavtalen hadde blitt videre-
ført. De nye innskuddsbaserte pensjonsforpliktelsene knyttet til lønn over 12G og førtidspensjonering finansieres over driften. 

DNB-konsernet har uførepensjon for alle medarbeidere i Norge. Uførepensjonsordningen er tilpasset ny uføretrygd fra folketrygden og er:

 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12G

 25 prosent av G, maksimalt 6 prosent av pensjonsgrunnlaget, opp til 12G

 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i intervallet 6-12G

Konsernets norske selskaper er med i Fellesordningen for avtalefestet pensjon, AFP. Det er i tillegg avtale om AFP etter regler for statlig sektor 
for ansatte med medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Den private AFP-ordningen vil bli finansiert gjennom en årlig premie som fastsettes som en prosent av lønn mellom 1 og 7,1G.

Pensjonskostnader og -forpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift og finansskatt.

Datterselskaper og filialer utenfor Norge har egne ordninger for sine ansatte, som i hovedsak er innskuddsbaserte pensjonsordninger.
Pensjonskostnaden for ansatte utenfor Norge utgjorde 179 millioner kroner.
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Note 25 Pensjoner (forts.)
Økonomiske forutsetninger som er benyttet ved beregning av pensjonskostnader og -forpliktelser:

Økonomiske forutsetninger DNB-konsernet 
Kostnader Forpliktelser

Prosent 2016 2015 31.12.16 31.12.15
Diskonteringsrente 2,70 2,40 2,60 2,70
Forventet lønnsregulering 2,50 2,75 2,50 2,50
Forventet G-regulering 2,25 2,50 2,25 2,25
Forventet pensjonsregulering 0,50 0,50 0,50 0,50
Uttakstilbøyelighet AFP Faktisk uttak Faktisk uttak
Demografiske forutsetninger om dødelighet 1) K2013 K2013 K2013 K2013

1) Konsernets pensjonskostnader og -forpliktelser er basert på dødelighetsgrunnlaget K2013, beste estimat. Grunnlaget er utarbeidet av Finans Norge. K2013 er 
et oppdatert tariffgrunnlag for statistiske forutsetninger om befolkningsdødelighet.

Pensjonskostnader DNB-konsernet
2016 2015

Beløp i millioner kroner Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening (62) (391) (454) (520) (61) (581)
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene (100) (49) (149) (424) (45) (469)
Beregnet avkastning på pensjonsmidlene 91 (1) 90 325 325
Overgang til innskuddspensjon/avkortning 25 212 237 1 969 1 969
Administrasjonskostnader (1) (1) (8) (8)
Sum ytelsesbaserte ordinger (47) (229) (276) 1 342 (105) 1 237
Avtalefestet pensjon, ny ordning (106) (109)
Risikopremie (46) (81)
Innskuddsbaserte ordninger (607) (248)
Netto pensjonskostnader (1 036) 799

Pensjonsforpliktelser DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2016 2015
Inngående balanse 5 393 18 941
Årets opptjening 454 581
Årets rentekostnad 149 469
Aktuarielt tap/(gevinst), netto 220 (989)
Overgang til innskuddspensjon/avkortning (382) (12 918)
Utbetaling til pensjonister (257) (853)
Valutakurseffekter (167) 162
Utgående balanse 5 410 5 393

Pensjonsmidler DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2016 2015
Inngående balanse 2 896 12 945
Beregnet avkastning 90 325
Aktuariell gevinst/(tap), netto (13) (37)
Overgang til innskuddspensjon/avkortning (144) (10 949)
Ikke fremførbare midler ved overfinansiering (62)
Innbetaling premier 111 1 039
Utbetaling pensjoner (118) (574)
Administrasjonskostnader (1) (8)
Valutakurseffekter (106) 155
Utgående balanse 2 653 2 896

Netto pensjonsforpliktelser 2 756 2 497

Herav: Balanseført ytelsesbasert pensjonsforpliktelse 2 756 2 549
Balanseført ytelsesbaserte pensjonseiendeler 53
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Note 25 Pensjoner (forts.)
Effekter ført over totalresultatet DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner Sikret Usikret Sum 
Aktuarielle tap/(gevinster) 31. desember 2015 770 (8) 762
Estimatavvik - endring diskonteringsrente 6 16 22
Estimatavvik - endring i andre økonomiske forutsetninger, pensjonsforpliktelser 104 (650) (546)
Estimatavvik - endring i andre forhold, pensjonsforpliktelser 100 705 805
Estimatavvik - endring i andre økonomiske forutsetninger, pensjonsmidler 20 20
Estimatavvik - endring i andre forhold, pensjonsmidler (74) (74)
Forvaltningskostnader 8 8
Sum avvik ført over totalresultatet 164 70 234
Avvikling av ytelsespensjonsordning (22) (22)
Aktuarielle tap/(gevinster) 31. desember 2016 934 40 974

Historisk utvikling DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12 01.01.12
Brutto pensjonsforpliktelser 1) (5 410) (5 393) (18 941) (15 621) (15 248) (18 715)
Brutto pensjonsmidler 2 653 2 896 12 945 11 649 11 365 10 727
Ikke-regnskapsførte forpliktelser
Netto balanseførte pensjonsforpliktelser (2 756) (2 497) (5 996) (3 972) (3 883) (7 988)

1) Brutto pensjonsforpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift og finansskatt.

Sensitivitetsanalyse pensjonsberegning
Følgende estimater er basert på fakta og omstendigheter per 31. desember 2016, forutsatt at alle andre parametre er konstante. Faktiske 
resultater kan i vesentlig grad avvike fra disse estimatene.

DNB-konsernet 
Årlig lønnsvekst/ Årlig regulering 

Diskonteringsrente grunnbeløp av pensjoner Levealder 
Endring i prosentpoeng +1% -1% +1% -1% +1% 0% reg. +1 år -1 år
Prosentvis endring i pensjon

Pensjonsforpliktelse (PBO) 7-16 15-17 6-8 6-9 10-11 5 - 8 2 2
Periodens netto pensjonskostnader 10-20 22-23 13-15 10-11 10-11 5 - 8 2 2

Pensjonsforpliktelsen er spesielt sensitiv overfor endringer i diskonteringsrenten. En reduksjon i diskonteringsrenten vil isolert sett medføre en 
økning i pensjonsforpliktelsen. Ett prosentpoengs reduksjon i diskonteringsrenten vil gi en økning i pensjonsforpliktelsen i størrelsesorden 15 til 
17 prosent og en økning i pensjonskostnaden på 22 til 23 prosent. En økning i lønnsregulering og regulering av pensjon, vil medføre en økning i 
pensjonsforpliktelsen og i pensjonskostnaden.
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Note 26 Skatt

Skattekostnad på driftsresultat før skatt DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2016 2015
Betalbar skatt (8 358) (5 584)
Endring utsatt skatt 4 218 (1 464)
Sum skattekostnad (4 140) (7 048)

Avstemming av skattekostnad mot driftsresultat før skatt
Beløp i millioner kroner
Driftsresultat før skatt 23 387 31 871

Forventet skattekostnad etter nominell skattesats 25 % (27 % i 2015) (5 847) (8 605)
Skatteeffekt av forskjellig skattesats i andre land 7 (166)
Skatteeffekt av gjeldsrentefordeling mot utenlandske filialer 357 162
Skatteeffekt av skattefrie aksjeinntekter 1) 531 66
Skatteeffekt av andre skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader 496 995
Skatteeffekt av fremførbare underskudd som ikke er balanseført 2) 123 32
Skatteeffekt av endret skattesats for balanseført utsatt skatt 18 549
Skatt vedrørende tidligere år 175 (81)
Skattekostnad på driftsresultat før skatt (4 140) (7 048)
Effektiv skattesats 18% 22%

Inntektskatt på øvrige resultatelementer i totalresultat
Beløp i millioner kroner
Pensjoner 53 (265)
Sikring av nettoinvestering i utenlandsk enhet (1 449) 2 294
Sum inntektsskatt på øvrige resultatelementer i totalresultat (1 396) 2 029

1) I Norge er et selskaps inntekter fra aksjeinvesteringer normalt unntatt skatteplikt. Som hovedregel gjelder dette investeringer i selskaper hjemmehørende i 
EU/EØS. Skattefritaket gjelder både utbytte og gevinster (tap) ved realisasjon. 3 prosent av utbytte fra slike skattefritatte investeringer inngår dog likevel i 
skattepliktig inntekt.

2) Utsatt skatt for skattereduserende forskjeller (hovedsakelig fremførbare underskudd) i datterselskaper blir ikke balanseført med mindre konsernet kan 
sannsynliggjøre fremtidig utnyttelse av disse skatteposisjonene. 

Skatteeffekt av forskjellig skattesats i andre land
Konsernet driver virksomhet i forskjellige land med ulik skattesats fra Norge (25 prosent). 

Skatteeffekt av gjeldsrentefordeling mot utenlandske filialer
Etter norsk skatterett skal eksterne rentekostnader fordeles mellom virksomheten i Norge og de utenlandske filialene forholdsmessig etter 
samlede eiendeler i de respektive enheter. Dette fører til et tillegg eller fradrag i norsk inntekt.

Forventninger til effektiv skattesats
Nominell skattesats i Norge var 25 prosent for inntektsåret 2016. Virksomhet utenfor Norge skattlegges etter lokale skattesatser i det land hvor 
virksomheten utøves og nominelle skattesatser varierer fra 12 til 45 prosent. Den effektive beskatningen av virksomhet utenfor Norge avhenger 
både av lokale skatteregler samt muligheten for å unngå dobbeltbeskatning.  Skattefrie aksjeinntekter bidrar isolert sett til at effektiv skattesats 
forventes lavere enn 25 prosent. Samlet forventes over tid en effektiv skattesats på ca. 23 prosent. I perioder har unnlatt balanseføring av utsatt 
skattefordel fra fremførbare underskudd medført variasjoner i effektiv skattesats. I perioder med unnlatt balanseføring har effektiv skattesats 
vært høyere enn den langsiktige forventningen, mens den har vært lavere enn langsiktig forventning i perioder hvor ikke balanseførte under-
skudd likevel har blitt benyttet. 
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Note 26 Skatt (forts.)
Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) DNB-konsernet 

Det beregnes 25 prosent utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller (Norge)
Beløp i millioner kroner 2016 2015

Årets bevegelser i utsatt skattefordel/(utsatt skatt)
Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) per 1. januar (6 521) (4 918)
Endring ført mot ordinært resultat 4 218 (1 464)
Endring ført mot øvrige resultatelementer 53 (265)
Omregningsdifferanser på utsatt skatt (29) 126
Overført til eiendeler tilgjengelig for salg (133)

Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) per 31. desember (2 412) (6 521)

Utsatt skattefordel og utsatt skatt i balansen vedrører følgende midlertidige forskjeller
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15

Utsatt skattefordel
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (2) (26)
Finansielle derivater (31) (16)
Øvrige finansielle instrumenter (8) (6)
Netto pensjonsforpliktelser 106 102
Netto andre skattereduserende midlertidige forskjeller 857 456
Fremførbart underskudd/ubenyttet kreditfradrag 482 641
Sum utsatt skattefordel 1 404 1 151

Utsatt skatt
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 1 535 1 564
Sertifikater og obligasjoner 3 000 5 692
Verdipapirgjeld (6 937) (8 226)
Finansielle derivater 6 326 8 790
Øvrige finansielle instrumenter 100 264
Netto pensjonsforpliktelser (644) (592)
Netto andre skatteøkende midlertidige forskjeller 602 487
Fremførbart underskudd/ubenyttet kreditfradrag (166) (307)
Sum utsatt skatt 3 816 7 672

Utsatt skatt i resultatregnskapet vedrører endring i følgende midlertidige forskjeller
Beløp i millioner kroner 2016 2015

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 29 (135)
Sertifikater og obligasjoner 1) 2) 2 693 210
Verdipapirgjeld 1) 2) (1 290) (2 430)
Finansielle derivater 1) 2) 2 448 7 191
Øvrige finansielle instrumenter 1) 2) 163 457
Pensjoner 2 (723)
Andre midlertidige forskjeller 315 (169)
Fremførbart underskudd/ubenyttet kreditfradrag 2) (142) (5 865)
Utsatt skatt 4 218 (1 464)

1) En betydelig del av finansielle instrumenter blir i finansregnskapet vurdert til markedsverdi, mens i skatteregnskapet behandles de etter realisasjonsprinsippet. 
Det kan gi store forskjeller mellom regnskapsmessig resultat og beregnet skattemessig resultat for det enkelte regnskapsår, spesielt i år med store bevegelser 
i rente- og kursnivåer. Forskjellene utlignes over tid.

2) Store endringer i valutakursnivåer i 2016 og 2015 har medført at konsernet har fått betydelige endringer i verdien av urealiserte mer-/mindreverdier på 
finansielle instrumenter som brukes i forbindelse med styring av konsernets valuta- og renterisiko. Finansielle instrumenter behandles etter realisasjons-
prinsippet, mens fordringer og gjeld i valuta behandles etter dagskursprinsippet. Disse forskjellene forventes reversert i løpet av kort tid. 
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Note 26 Skatt (forts.)
Oversikt over skattefordeler fra underskudd og kreditfradrag til fremføring DNB-konsernet 

31. desember 2016 31. desember 2015
Samlede Herav Balanseført Samlede Herav Balanseført 

Beløp i millioner kroner fremførbare grunnlag for utsatt fremførbare grunnlag for utsatt 
Underskudd til fremføring underskudd balanseføring skattefordel underskudd balanseføring skattefordel 
Norge 119 119 30 684 684 171
Singapore 351 351 88 236 236 59
Latvia 1 797 655 98
Litauen 420 372 64
Danmark 2 311 1 577 394 2 461 1 681 420
Sum fremførbare underskudd og 
utsatt skattefordel 2 781 2 047 512 5 598 3 628 812

Kreditskatt til fremføring 1) 136 136
Sum utsatt skattefordel fra underskudd og kreditfradrag til fremføring 648 948

1) All kreditskatt til fremføring vedrører norske skattesubjekter.

Balanseføring av utsatt skatt
Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er sannsynlig at den vil kunne benyttes mot fremtidig skattepliktig inntekt. Utsatt skatt på 
midlertidige forskjeller innen samme skattekonsern blir utlignet og nettoført. 
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Note 27 Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Per 31. desember 2016 DNB-konsernet 
Finansielle instrumenter til Finansielle Finansielle 

virkelig verdi over resultatet derivater instrumenter Finansielle 
Bestemt regn- brukt som vurdert til instrumenter 

skapsført til sikrings- amortisert som holdes 
Beløp i millioner kroner Trading virkelig verdi instrument kost 1) til forfall Totalt  
Kontanter og fordringer på sentralbanker 187 462 15 824 4 977 208 263
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 160 828 45 15 569 176 442
Utlån til kunder 42 974 93 753 1 372 351 1 509 078
Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 148 026 148 616 296 642
Aksjer 5 130 17 382 22 512
Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 60 220 60 220
Finansielle derivater 124 903 33 038 157 940
Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 94 008 94 008
Andre eiendeler 36 709 36 709
Sum finansielle eiendeler 669 322 335 841 33 038 1 429 605 94 008 2 561 813
Gjeld til kredittinstitusjoner 178 047 1 196 33 639 212 882
Innskudd fra kunder 43 210 11 599 880 088 934 897
Finansielle derivater 127 966 2 195 130 161
Verdipapirgjeld 153 485 85 521 526 863 765 869
Annen gjeld 516 44 052 44 568
Ansvarlig lånekapital 1 254 28 093 29 347
Sum finansiell gjeld 2) 503 223 99 570 2 195 1 512 736 2 117 724

1) Inkluderer sikret gjeld.
2) Kontraktsmessig forpliktelse av finansiell gjeld bestemt regnskapsført til virkelig verdi utgjorde til sammen 97 363 millioner kroner.

Per 31. desember 2015 DNB-konsernet 
Finansielle instrumenter til Finansielle Finansielle 

virkelig verdi over resultatet derivater instrumenter Finansielle 
Bestemt regn- brukt som vurdert til instrumenter 

skapsført til sikrings- amortisert som holdes 
Beløp i millioner kroner Trading virkelig verdi instrument kost 1) til forfall Totalt  
Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 097 12 557 5 663 19 317
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 282 854 2 18 361 301 216
Utlån til kunder 37 640 108 687 1 396 417 1 542 744
Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 125 580 164 115 289 695
Aksjer 7 259 12 082 19 341
Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 49 679 49 679
Finansielle derivater 165 621 37 408 203 029
Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 105 224 105 224
Andre eiendeler 25 739 25 739
Sum finansielle eiendeler 620 051 347 122 37 408 1 446 179 105 224 2 555 984
Gjeld til kredittinstitusjoner 129 082 2 449 30 005 161 537
Innskudd fra kunder 42 176 2 060 900 192 944 428
Finansielle derivater 153 829 834 154 663
Verdipapirgjeld 159 932 86 608 558 388 804 928
Annen gjeld 5 359 32 315 37 675
Ansvarlig lånekapital 1 241 29 712 30 953
Sum finansiell gjeld 2) 490 379 92 358 834 1 550 613 2 134 184

1) Inkluderer sikret gjeld.
2) Kontraktsmessig forpliktelse av finansiell gjeld bestemt regnskapsført til virkelig verdi utgjorde til sammen 90 073 millioner kroner.
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Note 28 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost
DNB-konsernet 

31. desember 2016 31. desember 2015
Balanseført Virkelig Balanseført Virkelig 

Beløp i millioner kroner verdi verdi verdi verdi 
Kontanter og fordringer på sentralbanker 4 977 4 977 5 663 5 663
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 15 569 15 569 18 361 18 361
Utlån til kunder 1 372 351 1 376 269 1 396 417 1 388 898
Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 94 008 102 411 105 224 114 877
Sum finansielle eiendeler 1 486 904 1 499 226 1 525 664 1 527 799
Gjeld til kredittinstitusjoner 33 639 33 639 30 005 30 005
Innskudd fra kunder 880 088 880 088 900 192 900 192
Verdipapirgjeld 526 863 533 874 558 388 562 620
Ansvarlig lånekapital 28 093 28 065 29 712 29 711
Sum finansiell gjeld 1 468 684 1 475 666 1 518 298 1 522 530

DNB-konsernet 
Verdsettelse 

Verdsettelse Verdsettelse basert på 
basert på noterte basert på annet enn 

priser i aktivt observerbare observerbare 
marked markedsdata markedsdata 

Beløp i millioner kroner Nivå 1 1) Nivå 2 1) Nivå 3 1) Totalt 

Eiendeler per 31. desember 2016
Kontanter og fordringer på sentralbanker 4 977 4 977
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 15 569 15 569
Utlån til kunder 1 376 269 1 376 269
Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 90 005 12 406 102 411

Gjeld per 31. desember 2016
Gjeld til kredittinstitusjoner 33 639 33 639
Innskudd fra kunder 880 088 880 088
Verdipapirgjeld 499 379 34 495 533 874
Ansvarlig lånekapital 17 937 10 128 28 065

1) Se note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi for en definisjon av nivåene.
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Note 28 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost (forts.)
Finansielle instrumenter til amortisert kost 
De fleste eiendels- og gjeldsposter i DNB-konsernets balanse vurderes til amortisert kost i regnskapet. Det gjelder i første rekke utlån, innskudd 
og innlån i bankkonsernets balanse, men også investeringer i obligasjoner som holdes til forfall. Lange innlån i norske kroner vurderes til virkelig 
verdi, mens lange innlån i valuta vurderes til amortisert kost. Eventuelt benyttes sikringsbokføring.

Amortisert kost innebærer verdsetting av balansepostene etter opprinnelig avtalte kontantstrømmer, eventuelt justert for verdiforringelse. Slike 
verdivurderinger vil ikke alltid gi verdier som er i samsvar med markedets vurdering av de samme instrumentene. Avvik skyldes blant annet 
forskjellige oppfatninger om makroutsikter, markedsforhold, risikoforhold og avkastningskrav, samt avvik i tilgang på presis informasjon. Tabel-
len ovenfor gir en oversikt over beregnet virkelig verdi av poster som er bokført til amortisert kost. 

Verdsettingen er gjort med utgangspunkt i de enkelte instrumentenes egenskaper og verdier på balansetidspunktet. Disse verdiene omfatter 
imidlertid ikke de samlede verdier av kundeforhold, markedstilgang, merkevarer, organisasjon, medarbeidere og strukturkapital. Slike immateri-
elle eiendeler er i hovedsak ikke regnskapsførte. Videre vurderes og prises de fleste kundeforretninger i sammenheng for flere produkter under 
ett, hvor produkter på balansen ses i sammenheng med andre produkter og tjenester som kunden også benytter. De enkelte balanseførte 
eiendeler og gjeldsposter gir derfor ikke et dekkende uttrykk for den samlede verdien av konsernets virksomhet.

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og utlån til kunder
I verdsettingen av utlån har utlånsporteføljen blitt delt inn i følgende kategorier: personkunder, små og mellomstore bedriftskunder, nordiske 
konsernkunder, internasjonale konsernkunder, shipping, offshore og logistikk samt energi. I tillegg er det foretatt egne beregninger for DNB 
Finans og Polen. 

Vurderingen har tatt utgangspunkt i gjennomsnittsmarginene i desember, og disse er vurdert opp mot beste anslag på hva marginkravet ville 
vært ved utgangen av 2016 dersom lånene hadde vært gitt på det tidspunktet. Det er beregnet differensierte marginkrav for hver portefølje, som 
er spesifisert ovenfor, basert på estimerte kostnader relatert til utlån. Marginkravet inneholder kostnader for normaliserte tap, som i motsetning 
til nedskrivninger bokført i årsregnskapet er en langsiktig vurdering av tapsnivået.

Personmarkedslån som er vurdert til amortisert kost består i hovedsak av lån med flytende rente. Virkelig verdi av personmarkedslån er satt lik 
amortisert kost. 

For nedskrevne lån er det gjort en vurdering av sannsynlig kontantstrøm for lånene neddiskontert med effektiv rente justert for endringer i 
markedsvilkår for tilsvarende ikke nedskrevne lån. Lånerenten før nedskrivninger tar høyde for den økte kredittrisikoen i engasjementet. Gitt 
den generelle usikkerhet som ligger i beregninger av virkelig verdi, er det DNBs vurdering at nedskrevet verdi gir et godt bilde av virkelig verdi 
av disse utlånene. 

I mange tilfeller vil kunder benytte låneprodukter som dels vurderes til amortisert kost og dels til virkelig verdi. Lønnsomheten av kunde-
forretningene vurderes samlet, og prising skjer etter en samlet vurdering. Tilsvarende vurderes eventuell verdiforringelse av kundeforholdet 
under ett. Eventuell verdiforringelse ut over det produktspesifikke som reflekteres ved prisendringene, inngår i samlet vurdering av kreditter i 
kundeforholdet. Eventuell verdiforringelse i det samlede kundeforholdet vurderes etter amortisert kost og rapporteres som nedskrivning på utlån.

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 
Verdivurderinger i nivå 2 baserer seg i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver, valutakurser og kredittmarginer til 
den enkelte kreditt og det enkelte sertifikatets eller obligasjonens karakteristika. For papirer vurdert under nivå 3 baserer seg verdsettelsen på 
modeller. Se note 35 Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall for mer informasjon.

Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder
Virkelig verdi estimeres til balanseverdi for gjeld til kredittinstitusjoner. For innskudd fra kunder er virkelig verdi vurdert å være lik amortisert kost.

Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital
Verdivurderingen i nivå 2 baseres på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver og kredittmarginer der det er tilgjengelig. Verdi-
papirgjeld og ansvarlig lånekapital i nivå 3 verdsettes basert på modeller. Postene består i hovedsak av innlån i valuta. 
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Note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi
DNB-konsernet 

Verdsettelse 
Verdsettelse Verdsettelse basert på 

basert på noterte basert på annet enn 
priser i aktivt observerbare observerbare 

marked markedsdata markedsdata 
Beløp i millioner kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 

Eiendeler per 31. desember 2016
Fordringer på sentralbanker 203 286 203 286
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 160 873 160 873
Utlån til kunder 42 974 93 753 136 727
Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 55 303 240 963 375 296 642
Aksjer 5 756 11 633 5 122 22 512
Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 60 220 60 220
Finansielle derivater 0 156 621 1 319 157 940

Gjeld per 31. desember 2016
Gjeld til kredittinstitusjoner 179 243 179 243
Innskudd fra kunder 54 809 54 809
Verdipapirgjeld 239 006 239 006
Ansvarlig lånekapital 1 254 1 254
Finansielle derivater 0 129 098 1 062 130 161
Annen finansiell gjeld 1) 516 0 516

Eiendeler per 31. desember 2015
Fordringer på sentralbanker 13 654 13 654
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 282 855 282 855
Utlån til kunder 37 640 108 687 146 327
Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 42 689 246 273 734 289 695
Aksjer 7 964 5 080 6 297 19 341
Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 49 679 49 679
Finansielle derivater 2 201 522 1 504 203 029

Gjeld per 31. desember 2015
Gjeld til kredittinstitusjoner 131 532 131 532
Innskudd fra kunder 44 236 44 236
Verdipapirgjeld 246 540 246 540
Ansvarlig lånekapital 1 241 1 241
Finansielle derivater 0 153 519 1 144 154 663
Annen finansiell gjeld 1) 5 285 75 5 359

1) Short-posisjoner knyttet til tradingvirksomhet.

Nivåene
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for den enkelte type instrument. For finansielle instru-
menter i nivå 2 kan kvaliteten på markedsdata variere avhengig av hvorvidt det har vært omsetning for det aktuelle instrumentet. Det vil derfor 
være naturlig at noen instrumenter flyttes mellom nivå 2 og 3. Dette gjelder i hovedsak sertifikater og obligasjoner.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller for-
pliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt statsobligasjoner og sertifikater som omsettes i aktive 
markeder.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller 
indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. 

I kategorien inngår blant annet interbankderivater som renteswapper, valutaswapper og terminkontrakter med prisnoteringer på Reuters eller 
Bloomberg, basisswapper mellom valutaslagene NOK, EUR, USD og GBP og rente- og valutaderivater mot kunder med uvesentlig kreditt-
margin. Børsnoterte opsjoner innplasseres i nivå 2 dersom det er mulig å avlese eller inter-/ekstrapolere implisitt volatilitet med utgangspunkt 
i observerbare priser.
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Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. For slike instrumenter 
benyttes blant annet vurdering av eiendeler og gjeld i selskaper, estimerte kontantstrømmer og andre verdsettelsesmodeller der vesentlige 
parametere bygger på ikke-observerbar input. 

I kategorien inngår blant annet utlån til kunder og instrumenter hvor kredittmarginer utgjør en vesentlig del av justeringen til markedsverdi.

Gevinst eller tap som oppstår når estimert virkelig verdi er forskjellig fra transaksjonsprisen (dag-en gevinst/ tap) har ikke hatt vesentlig effekt 
i regnskapet for hverken 2016 eller 2015.

Instrumentene i de ulike nivåene
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (nivå 2)
Posten gjelder hovedsakelig Markets. Verdimålingen av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner er i hovedsak basert på avtalte rente-
betingelser målt mot en swapkurve. Rentebindingstiden er relativt kort.

Utlån til kunder (nivå 3)
Utlånene består i hovedsak av fastrenteutlån i norske kroner og deler av porteføljen av marginlån i norske kroner. Verdien av fastrenteutlånene 
fastsettes ved at avtalte kontantstrømmer neddiskonteres over løpetiden med en diskonteringsfaktor som er justert for marginkrav. For margin-
lånene kalkuleres et marginkrav, og forskjellen mellom marginkravet og avtalt margin neddiskonteres over gjennomsnittlig forventet tid til 
reprising. 

Sertifikater og obligasjoner (nivå 2 og 3)
Verdivurderingen i nivå 2 baseres i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver, valutakurser og kredittmarginer til den 
enkelte kreditt og obligasjonens eller sertifikatets karakteristika. For papirer vurdert under nivå 3 baseres verdsettelsen på indikative priser fra 
tredjepart eller sammenlignbare papirer.

Aksjer inklusive andeler i fond (nivå 2 og 3)
Aksjer i nivå 2 omfatter aksjefond hvor de underliggende investeringene er noterte aksjer, samt et mindre volum av andre fondsandeler. 
Postene som er klassifisert i nivå 3 omfatter i det vesentligste eiendomsfond, KS-andeler, Private Equity-investeringer, andeler i hedgefond og 
investeringer i unoterte aksjer.

Ved fastsettelse av virkelig verdi for Private Equity-investeringer, PE, benyttes en bransjestandard utarbeidet av European Private Equity & 
Venture Capital Association, EVCA. Metoden vurderes å representere beste grunnlag for beste estimat for virkelig verdi for investeringer i lite 
likvide egenkapitalinstrumenter. Rapportering fra forvalterne om verdien av PE-fond på balansedagen mottas etter at konsernet har avlagt regn-
skap. Verdivurderingene i konsernregnskapet er derfor basert på verdsettelser for tidligere perioder, justert for tidsetterslep i rapporteringen på 
om lag tre måneder. Tidsetterslepet fastsettes med utgangspunkt i utviklingen i en vektet indeks bestående av et parameter for aksjemarkedet 
representert ved MSCI World som referanseindeks, og et parameter for forventet langsiktig avkastning på PE-investeringer.

Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen (nivå 2)
Posten gjelder unit linked produkter i DNB Livsforsikring. Verdiutviklingen på de underliggende fondene er tilgjengelig på daglig basis.

Finansielle derivater (nivå 2 og 3)
Finansielle derivater i nivå 2 omfatter i hovedsak valutaterminer og rente- og valutaswapper. Verdsettelsen er basert på swapkurver, og kreditt-
marginer utgjør en mindre del av verdien. I tillegg omfatter posten derivater knyttet til råvarer og FRAer. Disse er verdsatt med utgangspunkt i 
observerbare priser i markedet. Derivater klassifisert i nivå 2 omfatter også aksjederivater knyttet til Markets' market-making aktiviteter. Hoved-
delen av disse derivatene er knyttet opp mot de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og verdsettelsen baseres på kursutvikingen på den 
aktuelle/underliggende aksjen og observerbar eller beregnet volatilitet. Finansielle derivater i nivå 3 består i det vesentligste av valutaopsjoner, 
renteopsjoner i norske kroner samt indeksderivater. Verdsettelsen er basert på indikative priser fra tredjepart.

Gjeld til kredittinstitusjoner (nivå 2)
Se "Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner" ovenfor.

Innskudd fra kunder (nivå 2)
Innskudd som vurderes til virkelig verdi omfatter blant annet særvilkårsinnskudd. Verdsettelsen er i hovedsak basert på måling mot en swap-
kurve, og effekten av endringer i kredittmarginer i målingen er liten.

Verdipapirgjeld (nivå 2)
Verdivurderingen baseres i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver og kredittmarginer. Posten består i hovedsak av 
innlån i norske kroner. For innlån i valuta benyttes sikringsbokføring dersom slike forretninger er inngått. For øvrige verdipapirinnlån baseres 
verdsettelsen på amortisert kost.

Ansvarlig lånekapital (nivå 2)
Ansvarlige innlån som vurderes til virkelig verdi består av ett innlån i norske kroner, og verdsettelsen baseres på observerbare rentekurver og 
kredittmarginer.
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Note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi (forts.)
Finansielle instrumenter til virkelig verdi, nivå 3 DNB-konsernet

Finansielle eiendeler Finansiell gjeld
Sertifikater

Utlån til og Finansielle Finansielle
Beløp i millioner kroner kunder obligasjoner Aksjer derivater derivater
Balanseført verdi per 31. desember 2014 100 986 251 7 621 1 877 1 463
Netto gevinster på finansielle instrumenter (913) (9) 871 61 (24)
Tilgang/kjøp 36 077 532 465 520 467
Avhending (344) (2 674)
Forfalt (27 383) 0 (981) (777)
Overført fra nivå 1 eller 2 818
Overført til nivå 1 eller 2 (462)
Annet (81) (51) 14 27 15
Balanseført verdi per 31. desember 2015 108 687 734 6 297 1 504 1 144
Netto gevinster på finansielle instrumenter (525) (97) 5 (201) (122)
Tilgang/kjøp 13 669 308 396 802 797
Avhending (657) (1 539)
Forfalt (27 975) 0 (772) (751)
Overført fra nivå 1 eller 2 698
Overført til nivå 1 eller 2 (576)
Annet 1) (103) (35) (36) (14) (6)
Balanserført verdi per 31. desember 2016 93 753 375 5 122 1 319 1 062

1) Inkluderer eiendeler og gjeld i Baltikum som ble reklassifisert til holdt for salg i august 2016.

Utlån til kunder
Porteføljen av utlån til virkelig verdi består i hovedsak av fastrenteutlån i norske kroner og en andel av marginlån i norske kroner. 

Fastrentelån
Verdien av fastrenteutlånene fastsettes ved at avtalte rentestrømmer neddiskonteres over løpetiden med en diskonteringsfaktor som er justert 
for marginkrav. Diskonteringsfaktoren som benyttes tar utgangspunkt i en swaprente med en løpetid som tilsvarer gjennomsnittlig gjenværende 
bindingstid på de aktuelle fastrenteutlånene. Forutsetninger for beregning av marginkravet er basert på en vurdering av markedsforholdene på 
balansedagen og på en vurdering av hva en ekstern investor ville lagt til grunn ved investering i tilsvarende portefølje. Fastrentelån vurdert til 
virkelig verdi utgjorde 81 742 millioner kroner ved utgangen av 2016.

Marginlån vurdert til virkelig verdi
For et marginlån består avtalt rente av en referanserente og et marginpåslag. Renterullering for referanserenten vil vanligvis være tre måneder, 
men marginen kan være fastsatt for vesentlig lengre perioder. I tider med store rentebevegelser og redusert likviditet i markedet som under 
finansuroen, har finansieringskostnadene for langsiktige innlån økt. Dette har betydning for marginkravene som banken benytter i sine kalkyler. 
Marginkravene måles mot avtalte marginer og avvik neddiskonteres over gjennomsnittlig periode frem til antatt justering av marginen. Denne 
perioden er basert på vurderinger fra forretningsområdene, men vil innebære klare elementer av skjønn basert på erfaring. Tiden frem til faktisk 
regulering av marginen representerer den største usikkerhetsfaktoren i disse beregningene. Marginlån vurdert til virkelig verdi utgjorde 12 012 
millioner kroner ved utgangen av 2016.  

Sertifikater og obligasjoner
Investeringene i nivå 3 består i hovedsak av selskapsobligasjoner med begrenset likviditet. 

Aksjer inklusive andeler i fond
Investeringene i nivå 3 består av Private Equity-fond, eiendomsfond, KS-andeler, ikke børsnoterte hedgefond og ikke børsnoterte aksjer. Felles 
for disse investeringene er at det er etterslep i tilgangen på informasjon fra enhetene. I tider med uro i finansmarkedene, vil det kunne være 
betydelig usikkerhet knyttet til verdsettelsen av disse investeringene. 

Finansielle derivater, eiendeler og gjeld
Postene som er klassifisert i nivå 3 består i hovedsak av valutaopsjoner, renteopsjoner i norske kroner og derivater knyttet til utviklingen i 
konsumprisindeksen.
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Note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi (forts.)
Spesifikasjon av virkelig verdi, nivå 3 DNB-konsernet 

31. desember 2016
Obligasjoner 

Utlån til og
Beløp i millioner kroner kunder sertifikater Aksjer 
Nominell verdi/kostpris 92 417 412 4 377
Virkelig verdi justering 1) 1 163 (37) 746
Påløpte renter 173
Balanseført verdi 93 753 375 5 122

1) Endring i virkelig verdi på utlån til kunder skyldes i all hovedsak endringer i swaprente, med tilsvarende negativ endring i virkelig verdi på finansielle instrumenter 
som er benyttet som økonomisk sikring. 

Spesifikasjon av aksjer, nivå 3 DNB-konsernet 
Private 

Eiendoms- Hedge- Unoterte Equity (PE) 
Beløp i millioner kroner fond fond aksjer investeringer Annet Totalt 
Balanseført verdi per 31. desember 2016 440 845 1 037 2 776 24 5 122

Sensitivitetsanalyse, nivå 3 DNB-konsernet 
Effekt av mulige 

Balanseført verdi alternative 
Beløp i millioner kroner 31.12.16 forutsetninger 
Utlån til kunder 93 753 (208)
Sertifikater og obligasjoner 375 (1)
Aksjer 5 122
Finansielle derivater, netto 257

For å vise sensitiviteten i utlånsporteføljen er diskonteringsrenten på fastrentelån og marginkravet på marginbaserte lån økt med 10 basis-
punkter.

Obligasjoner i nivå 3 er i hovedsak investeringer i norske industri- og kraftselskaper. En økning av diskonteringsrenten med 10 basispunkter har 
gitt kun små utslag. 

Aksjer klassifisert i nivå 3 omfatter til sammen 4 107 millioner kroner i Private Equity-investeringer, eiendomsfond, hedgefond og unoterte 
aksjer i DNB Livsforsikring. Verdsettelsene er i all hovedsak basert på rapportering fra forvaltere av fondene, som benytter kontantstrømbaserte 
modeller eller multipler ved fastsettelse av virkelig verdi. Konsernet har ikke full tilgang til informasjon om alle elementene i disse verdsettelsene 
og har derfor ikke grunnlag for å fastsette alternative forutsetninger. Effekten på konsernets resultat av alternative verdier vil imidlertid være 
begrenset da investeringene i hovedsak eies av DNB Livsforsikring i kollektivporteføljen. 
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Note 30 Motregning

Tabellen viser potensiell effekt av konsernets motregningsavtaler på finansielle eiendeler og gjeld. Se note 1 Regnskapsprinsipper for mer
informasjon.

DNB-konsernet
Brutto Beløp som Beløp etter

balanse- motregnes Balanse- Netting- Øvrig mulige 
Beløp i millioner kroner ført verdi i balansen ført verdi avtaler sikkerhet 1) nettooppgjør

Eiendeler per 31. desember 2016
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2) 153 938 153 938 153 938
Utlån til kunder 2) 43 496 43 496 43 496
Finansielle derivater 3) 124 370 124 370 54 603 36 805 32 963

Gjeld per 31. desember 2016
Gjeld til kredittinstitusjoner 20 375 20 375 20 375
Innskudd fra kunder 2) 1 185 1 185 1 185
Finansielle derivater 3) 95 138 95 138 54 603 22 591 17 945

DNB-konsernet
Brutto Beløp som Beløp etter

balanse- motregnes Balanse- Netting- Øvrig mulige 
Beløp i millioner kroner ført verdi i balansen ført verdi avtaler sikkerhet 1) nettooppgjør

Eiendeler per 31. desember 2015
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2) 279 338 279 338 279 337
Utlån til kunder 2) 38 546 38 546 38 546
Finansielle derivater 3) 156 211 156 211 57 533 39 610 59 068

Gjeld per 31. desember 2015
Gjeld til kredittinstitusjoner 22 001 22 001 22 001
Innskudd fra kunder 2)

Finansielle derivater 3) 116 772 116 772 57 533 46 412 12 827

1) Inkluderer kontanter og verdipapirer som er mottatt/overført fra/til motpart og verdipapirer som er mottatt/avgitt som sikkerhet i depoter i Clearstream eller
Euroclear.

2) Inkluderer gjenkjøpsavtaler og gjensalgsavtaler, verdipapirinnlån og utlån med sikkerhet i verdipapirer.
3) Brutto balanseført verdi av finansielle derivater viser markedsverdien av derivatkontrakter omfattet av motregningsavtaler eller sikret med kontanter og 

verdipapirer under Credit Support Annex.

Note 31 Aksjer

Investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 1) DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Sum investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis, ekskl. DNB Livsforsikring 6 520 8 789
Sum investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis, DNB Livsforsikring 15 992 10 552
Sum investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 22 512 19 341
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Note 31 Aksjer (forts.)
Spesifikasjon av de største investeringene i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis per 31. desember 2016

DNB-konsernet ekskl. DNB Livsforsikring DNB Livsforsikring 

Antall Eierandel Balanseført Antall Eierandel Balanseført 
Balanseført verdi i tusen kroner aksjer i prosent 2) verdi Balanseført verdi i tusen kroner aksjer i prosent 2) verdi 

Finansinstitusjoner
Bank of New York 100 000 0,0 860 920
Storebrand ASA 3) 9 788 630 2,2 449 494
Andre finansinstitutsjoner 32 643
Finansinstitutsjoner totalt 1 343 057

Norske selskaper Norske selskaper
Alpinco 347 043 19,9 56 161 Marineholmen Forskningspark 8 154 0,6 54 909
American Shipping Company 3) 9 506 257 15,7 231 002 NMI Fund III KS 351 156 44 477
DNO 3) 6 957 991 0,6 59 004 NMI Global Fund KS 338 625 67 735
Eiendomsverdi 353 269 18,8 50 577 Nordic Trustee 26 214 94 737
Europris 3) 1 180 000 0,7 43 542 Oslo Børs VPS Holding 8 522 045 775 506
Finn Eiendom 755 7,6 91 338 Andre norske selskaper 87 365
Koksa Eiendom 16 198 752 12,6 189 000 Norske selskaper totalt 1 124 730
Marine Harvest 3) 338 400 0,1 52 689
Nokas 15 769 3,9 44 153
Nordic Semiconductor 3) 2 150 829 1,3 75 494
Norsk Hydro 3) 1 111 404 0,1 45 901
Norway Royal Salmon 3) 2 371 819 5,4 490 967
Norwegian Air Shuttle 3) 222 917 0,6 63 977
NRC Group 3) 2 081 301 5,4 141 528
Olan Thon Eiendomsselskap 3) 286 622 0,3 45 860
Opera Software 3) 2 034 900 1,4 75 902
Andre norske selskaper totalt 862 681
Norske selskaper totalt 2 619 776

Utenlandske selskaper
Cherry AB 3) 255 000 1,5 60 973
Deep Sea Supply 3) 41 120 000 14,1 57 157
Golar LNG 3) 4 162 765 4,2 836 819
Golden Ocean 3) 1 524 846 1,4 62 976
Seadrill 3) 3 419 706 0,7 101 976
Subsea 7 3) 420 818 0,1 45 995
Teekay Offshore Partners 3) 474 525 10,0 82 970
Andre utenlandske selskaper 334 472
Utenlandske selskaper totalt 1 583 338

Andeler i fond 4) Andeler i fond 4)

Rentefond 469 467 Rentefond 2 917 359
Kombinasjonsfond 47 870 Kombinasjonsfond 19 289
Aksjefond 140 082 Aksjefond 7 572 818
Private equity fond 5) 246 406 Private equity funds 5) 2 550 008
Øvrige fond 69 568 Øvrige fond 1 808 196
Andeler i fond totalt 973 393 Andeler i fond totalt 14 867 670

Sum investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 6 519 564 Sum investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 15 992 400

1) Egenkapitalbevis representerer investeringer i sparebanker. 
2) Beregning av eierandel i prosent er basert på selskapets totale aksjekapital. Inngåtte derivatkontrakter er ikke medregnet i eierandelen. 
3) Aksjer og fond til virkelig verdi i Markets utgjorde 4 297 millioner kroner ved utgangen av 2016. Aksjer i Markets er i hovedsak anskaffet som et ledd i kurssikring 

av eksponeringen i aksjederivater gjennom områdets market-making aktiviteter. Value at risk for aksjevirksomheten i Markets utgjorde rundt 5,5 millioner kroner
ved utgangen av 2016.

4) Investeringene i ikke-konsoliderte strukturerte enheter utgjorde 15 841 millioner kroner ved utgangen av 2016, som representerte investeringenes virkelige 
verdi. Investeringenes maksimale tapspotensial tilsvarte samlet virkelig verdi. Se note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi for ytterligere informasjon om 
virkelig verdi og sensitivitetsanalyse. Investeringene er ikke konsolidert siden konsernet ikke kontrollerer disse investeringene gjennom stemmerettigheter, 
kontrakter, finansieringsavtaler eller på annen måte. Eierandeler i de ikke-konsoliderte fondene som eies av DNB Livsforsikring AS og forvaltes av DNB Asset
Management representerte mindre enn 40 prosent ved årsslutt.

5) Ved utgangen av 2016 utgjorde kapitalforpliktelsene knyttet til DNB Livsforsikrings og DNB Banks investeringer i private equity fond henholdsvis 1 360,2
millioner kroner og 83,0 millioner kroner. Konsernet ga ikke noen støtte av økonomisk eller annen art til ikke-konsoliderte strukturerte enheter i løpet av året. 
Konsernet mottar forvaltningshonorarer og av og til avkastningsbaserte honorarer for sine forvaltningstjenester relatert til fondene.
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Note 32 Overførte eiendeler eller eiendeler med andre restriksjoner

Overførte eiendeler som fortsatt balanseføres DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15

Garantier
Lån overført til Eksportfinans 2 212

Gjenkjøpsavtaler
Sertifikater og obligasjoner 14 726 5 128

Verdipapirutlån
Aksjer 215 753
Sum garantier, gjenkjøpsavtaler og verdipapirutlån 14 941 8 094

Forpliktelser tilknyttet eiendelene DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15

Garantier
Innskudd fra Eksportfinans 2 212

Gjenkjøpsavtaler
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 10 446 3 707
Innskudd fra kunder 1 185 661

Verdipapirutlån
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 224 618
Innskudd fra kunder 2 172
Sum forpliktelser 11 857 7 370

DNB Bank ASA hadde lån i sin balanse som i henhold til en rettslig avtale er blitt overført til Eksportfinans, men som var garantert for av 
banken. I henhold til avtalen hadde banken fortsatt rente-, oppgjørs- og kredittrisiko knyttet til de overførte lånene. Motposten til lånene er 
bokført som innskudd fra Eksportfinans. Ved utgangen av 2015 utgjorde låneporteføljen overført til Eksportfinans 2 212 millioner kroner, mens 
ved utgangen av 2016 var det ingen overførte lån.

Restriksjoner for konsernets adgang til å bruke eiendeler
Norske kapitaldekningskrav kan medføre at DNB-konsernet ikke kan disponere eller overføre eiendeler og gjøre opp gjeld fritt mellom enhetene 
I konsernet. 

Det foreligger følgende restriksjoner for konsernets adgang til å bruke eiendeler:

 Konsernet har stilt eiendeler som sikkerhet for sine forpliktelser og utstedte obligasjoner med fortrinnsrett (sikkerhetsmasse). Se note 52
Forretninger utenfor balansen og betingede utfall for mer informasjon.

 Konsernet har stilt sikkerhet for forpliktelser i finansielle derivater. Se note 15 Finansielle derivater for mer informasjon.

 Eiendelene i konsoliderte strukturerte enheter (investeringsfond) forvaltes på vegne av andre parter som har kjøpt andeler i fondene. 
Konsernets eiendeler i slike fond utgjorde henholdsvis 27 009 millioner og 17 403 millioner kroner ved utgangen av 2016 og 2015. Det er 
innregnet en tilsvarende forpliktelse på balansen.

 Eiendelene som forvaltes av konsernets forsikringsselskaper, dekker hovedsakelig forpliktelser til selskapenes forsikringskunder. Ved 
utgangen av 2016 utgjorde de samlede eiendelene i konsernets forsikringsselskaper 300 701 millioner kroner, mot 285 863 millioner ved 
utgangen av 2015. Eiendelene er relatert til virksomheten i DNB Livsforsikring AS og DNB Forsikring AS og inkluderer Finansielle eien-
deler, kunden bærer risikoen.
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Note 33 Mottatte verdipapirer som kan selges eller pantsettes

Mottatte verdipapirer DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15

Gjensalgsavtaler
Sertifikater og obligasjoner 190 083 310 662

Verdipapirinnlån
Aksjer 31 121 4 931
Sum mottatte verdipapirer 221 204 315 593

Herav mottatte verdipapirer som er solgt eller pantsatt:
Sertifikater og obligasjoner 4 203 9 656
Aksjer 10 084 3 825

Verdipapirer som er kjøpt med en avtale om tilbakesalg innregnes i hovedsak ikke, da risiko og avkastning forbundet med eierskapet til eien-
delene normalt ikke er overført. Slike transaksjoner omfatter i hovedsak rentebærende verdipapirer. Mottatte verdipapirer, inkludert sikkerhets-
stillelser, registreres utenfor balansen uavhengig av om konsernet har lov til å selge eller pantsette verdipapiret. Ved salg av mottatte verdi-
papirer vil konsernet registrere en forpliktelse i balansen.

Note 34 Finansielle eiendeler og forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen

DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Aksjefond 27 620 22 504
Obligasjonsfond 19 929 16 387
Pengemarkedsfond 7 232 5 978
Kombinasjonsfond 3 844 3 300
Bankinnskudd 1 595 1 510
Sum finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 1) 60 220 49 679
Sum forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen 60 220 49 679

1) Tallene viser fordeling av kundemidler plassert i produkter med investeringsvalg. For slike eiendeler bærer kundene den finansielle risikoen.
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stillelser, registreres utenfor balansen uavhengig av om konsernet har lov til å selge eller pantsette verdipapiret. Ved salg av mottatte verdi-
papirer vil konsernet registrere en forpliktelse i balansen.

Note 34 Finansielle eiendeler og forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen

DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Aksjefond 27 620 22 504
Obligasjonsfond 19 929 16 387
Pengemarkedsfond 7 232 5 978
Kombinasjonsfond 3 844 3 300
Bankinnskudd 1 595 1 510
Sum finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 1) 60 220 49 679
Sum forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen 60 220 49 679

1) Tallene viser fordeling av kundemidler plassert i produkter med investeringsvalg. For slike eiendeler bærer kundene den finansielle risikoen.
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Note 35 Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15

Internasjonal obligasjonsportefølje 12 760 19 162

DNB Livsforsikring AS 82 664 87 599

Øvrige enheter 1) (1 416) (1 537)

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 94 008 105 224

1) Inkludert elimineringer av DNB Livsforsikrings investeringer i obligasjoner utstedt av DNB Boligkreditt.

Som ledd i den løpende likviditetsstyringen, har DNB Bank investert i en portefølje av verdipapirer. Denne benyttes for å regulere konsernets 
behov for likviditet og som grunnlag for sikkerhetsstillelser for virksomhet i forskjellige land. Verdipapirene benyttes blant annet som sikkerhet 
for kortsiktige og langsiktige lån i en rekke sentralbanker og er grunnlag for likviditetsbuffere for oppfyllelse av regulatoriske krav. Den inter-
nasjonale obligasjonsporteføljen ble, med virkning fra 1. juli 2008, omklassifisert fra kategorien "til virkelig verdi med verdiendringer over resul-
tatet" til "holdes til forfall". I perioden etter reklassifiseringen ble det gjort en del nye investeringer i holdes-til-forfall porteføljen. Porteføljer i 
denne kategorien verdsettes til amortisert kost og nedskrives hvis det foreligger objektive indikasjoner på verdifall. 

Effekter av omklassifisering av den internasjonale obligasjonsporteføljen 
Vurdering av porteføljen til amortisert kost ga en verdi per 31. desember 2016 som var 0,3 milliarder kroner høyere enn verdien en videreføring 
av tidligere vurderingsprinsipp ville gitt. På omklassifiseringstidspunktet utgjorde bokført verdi av porteføljen 88,0 milliarder kroner, mens den 
ved utgangen av desember 2016 utgjorde 10,4 milliarder. Porteføljen hadde en gjennomsnittlig løpetid på 5,2 år, og verdiendring som følge av 
en endring i kreditt spread på ett basispunkt utgjorde 5,8 millioner kroner ved utgangen av desember 2016.

Resultateffekt av omklassifisering DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2016 2015
Resultatført amortiseringseffekt 84 95
Netto gevinst, dersom verdsatt til virkelig verdi 448 (170)
Resultateffekter av omklassifisering (364) 265

Balanseeffekt av omklassifisering DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Resultatført urealisert mindreverdi 318 402
Urealisert kurstap, dersom verdsatt til virkelig verdi 665 1 113
Balanseeffekter av omklassifisering 347 711

Utvikling i porteføljen etter omklassifisering DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Omklassifisert portefølje, bokført verdi 10 414 14 686
Omklassifisert portefølje, dersom verdsatt til virkelig verdi 10 067 13 975
Balanseeffekter av omklassifisering 347 711

DNB Livsforsikring
Obligasjoner klassifisert som "holdes til forfall" i DNB Livsforsikring AS utgjorde 80,9 milliarder kroner per 31. desember 2016. Porteføljen består 
i det vesentlige av verdipapirer utstedt av låntagere med høy kredittverdighet. Det investeres bare unntaksvis i papirer utstedt av tradisjonelle 
industriselskap. 

DNB-konsernet
Prosent Millioner kroner 

31.12.16 31.12.16
Aktivaklasse

Stat/statsgaranterte 20,53 16 600
Overnasjonal garanti 2,23 1 800
Kommune/fylkeskommune 3,30 2 671
Bank og kredittforetak 23,42 18 942
Obligasjoner med fortrinnsrett 34,28 27 723
Andre utstedere 16,24 13 136

Sum obligasjonsportefølje DNB Livsforsikring, holdes til forfall, nominelle verdier 100,00 80 872
Periodiserte renter, amortiseringseffekter og verdijusteringer 1 792
Sum obligasjonsportefølje DNB Livsforsikring, holdes til forfall 82 664
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Note 36 Investeringseiendommer
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
DNB Livsforsikring 15 565 15 195
Eiendommer til eget bruk (827) (794)
Øvrige investeringseiendommer 1) 1 175 2 333
Sum investeringseiendommer 15 912 16 734

1) Øvrige investeringseiendommer er i hovedsak knyttet til overtatte selskaper.

Virkelig verdi
Investeringseiendommene i DNB Livsforsikring inngår som en del av midlene i kollektivporteføljen og holdes med tanke på å oppnå langsiktig 
avkastning for kundene. Eiendomsporteføljen vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Virkelig verdi defineres som den prisen som kan opp-
nås ved å selge en eiendel i en alminnelig transaksjon mellom markedsdeltagere ("exit price”). Den norske delen av porteføljen verdsettes ved 
hjelp av en intern verdivurderingsmodell, og er dermed på nivå 3 i verdsettelseshierarkiet.  I tillegg innhentes eksterne takster for et representa-
tivt utvalg av porteføljen på rullerende basis gjennom året. Utvalget utgjør nærmere 83 prosent av porteføljeverdien. I fjerde kvartal 2016 ble i alt 
ni eiendommer, som representerer 32 prosent av porteføljeverdien, vurdert eksternt. Hensikten med de eksterne takstene er å sammenligne de 
interne vurderingene mot uavhengige referanser. Interne beregninger og balanseførte verdier er 1,4 prosent høyere enn et snitt av eksterne 
takster. Den svenske delen av porteføljen, samt deleide eiendommer, verdsettes på grunnlag av eksterne takster.

Intern verdivurderingsmodell
Den interne modellen beregner virkelig verdi som nåverdi av fremtidige kontantstrømmer i og etter utløp av kontraktsperioden. Avkastnings-
kravet i modellen reflekterer markedsrisikoen. Ved utgangen av 2016 ble det i all hovedsak benyttet et avkastningskrav på 7,6 prosent. Av-
kastningskravet i 2016 var 8,0 prosent frem til og med tredje kvartal. Reduksjonen i avkastningskravet i fjerde kvartal 2016 ble gjennomført som 
følge av markedstilpasninger. Det gjøres noen individuelle vurderinger av avkastningskravet på segmentnivå. Modellen benytter samme 
avkastningskrav for kontantstrømmer både i og utenfor kontraktsperioden.

Spesifikk eiendomsrisiko tas hensyn til i kontantstrømmen blant annet gjennom kontraktsfestet leie og fremtidig markedsleie, driftskostnader, 
nødvendige investeringer, leietagertilpasninger ved kontraktsutløp, sannsynlighet for ledighet og justering av vekstfaktor (Norges Banks 
inflasjonsmål). 

Utvikling markeds- og kontraktsleie
Gjennom 2016 gikk samlet kontraktsleie for den 100 prosent eide porteføljen i Norge ned med 489 millioner kroner til 728 millioner. I samme 
periode gikk vurdert markedsleie ned med 490 millioner kroner til 789 millioner. Korrigert for endringer i porteføljen har kontraktsleie økt med 
41 millioner kroner, mens markedsleie har økt med 19 millioner. 

Verdiutvikling og sensitivitet
Verdivurderingene har samlet ført til oppskriving av eiendomsporteføljen med 580 millioner kroner i 2016. 

Verdivurderingene er særlig sensitive for endring i avkastningskrav og forutsetninger om fremtidig inntektsstrøm. 0,25 prosentpoeng reduksjon 
i avkastningskrav vil isolert sett endre verdien av eiendomsporteføljen med ca. 4,4 prosent eller 550 millioner kroner. En endring i fremtidige 
markedsleier på 5 prosent vil tilsvarende endre verdien av eiendomsporteføljen med ca. 3,7 prosent eller 470 millioner kroner. 

Ledighet 
Ved utgangen av 2016 var den økonomiske ledigheten 8,6 prosent mot 7,0 prosent ved utgangen av 2015.

Øvrige investeringseiendommer
Øvrige investeringseiendommer i konsernet er i hovedsak knyttet til overtatte selskaper og det er vurdert at disse tilhører nivå tre i verdsettelses-
hierarkiet. 
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Note 36 Investeringseiendommer (forts.)
Investeringseiendommer fordelt på geografiske områder DNB Livsforsikring

Brutto Gjennomsnittlig
Virkelig verdi leieareal leietid

Type bygg Beliggenhet Millioner kroner m2 Antall år
Kontorbygg Østlandet 3 411 119 284 4,6
Kontorbygg Norge for øvrig 3 064 134 894 5,1
Kjøpesentre Norske byer 4 011 111 747 3,8
Hoteller Norske byer 2 088 68 767 11,8
Utlandet Stockholm/Gøteborg 2 990 77 002 9,7
Sum investeringseiendommer per 31 December 2016 15 565 511 694 6,2

Sum investeringseiendommer per 31 December 2015 15 195 506 456 5,9
Endring i 2016 369 5 238 0,3
Sum investeringseiendommer per 31 December 2016 15 565 511 694 6,2

Prosjekter, forventet ferdigstillelse DNB Livsforsikring
Beløp i millioner kroner 2017 2018 2019
Kontraktsmessige forpliktelser til kjøp og utvikling av eiendom 56 100

Beløp inkludert i resultatregnskapet DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2016 2015
Leieinntekter fra investeringseiendommer 863 1 446
Direkte kostnader (inkl. reparasjoner og vedlikehold) knyttet til investeringseiendommer som genererer leieinntekter (197) (285)
Direkte kostnader (inkl. reparasjoner og vedlikehold) knyttet til investeringseiendommer som ikke genererer leieinntekter (20) (51)
Sum 646 1 110

Verdiendringer investeringseiendommer DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner Investeringseiendommer 
Balanseført verdi per 31. desember 2014 30 404
Tilgang, kjøp av nye eiendommer 156
Tilgang, aktivering av investeringer 349
Tilgang, overtatte selskaper 454
Netto gevinst 2 417
Avhendelser 1) (17 477)
Valutakursendringer 432
Balanseført verdi per 31. desember 2015 16 734
Tilgang, kjøp av nye eiendommer 84
Tilgang, aktivering av investeringer 263
Tilgang, overtatte selskaper 1 259
Netto gevinst 2) 510
Avhendelser 3) (2 577)
Valutakursendringer (361)
Balanseført verdi per 31. desember 2016 15 912

1) Inkluderer NOK 2 638 i investeringseiendommer i DNB Scandinavian Property Fund. Selskapet er fra og med tredje kvartal 2015 ikke lenger konsolidert i DNB-
konsernet, men presenteres som tilknyttet selskap.

2) Netto gevinst på investeringseiendommer utenfor DNB Livsforsikring utgjorde 35 millioner kroner.
3) Inkluderer NOK 622 i investeringseiendommer i Baltikum, er reklassifisert som holdt for salg i august 2016.
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Note 37 Investeringer etter egenkapitalmetoden
DNB-konsernet 

Beløp i millioner kroner 2016 2015
Balanseført verdi 1. januar 9 525 5 866
Andel av resultat etter skatt 771 162
Nedskrivning av eierandel i Eksportfinans AS 1) 144 199
Andel av totalresultat 2) (880) 889
Tilgang/avgang (1 793) 2 477
Utbytte (69)
Balanseført verdi per 31. desember 3) 7 768 9 525

DNB-konsernet 
Eierandel Balanseført Balanseført 

Eiendeler Gjeld Inntekter Resultat i prosent verdi verdi 
Beløp i millioner kroner 31.12.16 4) 31.12.16 4) 2016 4) 2016 4) 31.12.16 31.12.16 31.12.15
Eksportfinans AS 1) 34 171 26 106 (0) (0) 40 3 219 3 139
DNB Scandinavian Property Fund 6 072 51 300 355 46 2 753 2 686
Sørlandssenteret DA 2 659 144 127 257 50 1 257 1 279
Lade Handelspark DA 1 094
Visa Norge 2) 283 889
Andre tilknyttede selskaper 256 439

Sum 7 768 9 525

1) Moody’s og Standard & Poor’s nedjustering av Eksportfinans’ kredittrating i fjerde kvartal 2011 førte til betydelige urealiserte gevinster på selskapets langsiktige 
innlån. Effekten av de urealiserte gevinstene på DNBs eierandel etter skatt utgjorde 11,8 milliarder kroner. DNB gjennomførte en vurdering av virkelig verdi av 
Eksportfinans i forbindelse med årsavslutningen, og verdien ble nedskrevet med et beløp tilsvarende urealiserte gevinster på egen gjeld i selskapet i fjerde 
kvartal 2011. I perioden etter 2011 ble markedets avkastningskrav redusert, og Eksportfinans hadde betydelige urealiserte tap på egen gjeld. Nedskrivningen 
som DNB gjorde i fjerde kvartal 2011, ble tilbakeført med et beløp tilsvarende disse urealiserte tapene. Gjenværende nedskrivning på 144 millioner kroner ble 
reversert i 2016. Nedskrivningen i 2011 og senere tilbakeføringer er rapportert på linjen "Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden" sammen med 
andelen av resultatet i selskapet.

2) DNB hadde indirekte eierinteresser i Visa Europe gjennom medlemskap i Visa Norge. Verdsettelsen av eierandelen i Visa Europe utgjorde en akkumulert 
gevinst på 855 millioner i totalresultatet per 31. mars 2016. Da salget av Visa Europe til Visa Inc. Ble gjennomført i andre kvartal 2016, ble dette beløpet 
reklassifisert til resultatoppstillingen, og en samlet gevinst på 1 128 millioner kroner ble resultatført som «Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden».

3) Omfatter latente skatteposisjoner og mer-/mindreverdier som ikke er reflektert i selskapets balanse.
4) Verdier i tilknyttede selskapers regnskaper. Foreløpige og ureviderte regnskaper er benyttet.
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Note 38 Immaterielle eiendeler
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Goodwill 4 765 4 834
Utvikling av IT-systemer 948 1 042
Øvrige immaterielle eiendeler 100 199
Sum immaterielle eiendeler 5 814 6 076

DNB-konsernet
Øvrige 

Utvikling av immaterielle 
Beløp i millioner kroner Goodwill IT-systemer eiendeler Totalt 
Anskaffelseskost per 1. januar 2015 9 182 5 451 1 132 15 765
Tilgang 12 164 51 227
Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper
Endring kostpris
Avhendelser (11) (811) (119) (941)
Valutakursendring 57 118 (64) 111
Anskaffelseskost per 31. desember 2015 9 240 4 921 1 000 15 161
Samlede av- og nedskrivninger per 1. januar 2015 (4 401) (4 190) (888) (9 479)
Avskrivninger (322) (84) (406)
Nedskrivninger (105) (105)
Avhendelser 2 811 73 887
Valutakursendring (7) (73) 98 18
Samlede av- og nedskrivninger per 31. desember 2015 (4 406) (3 879) (801) (9 086)
Balanseført verdi per 31. desember 2015 4 834 1 042 199 6 076

Anskaffelseskost per 1. januar 2016 9 240 4 921 1 000 15 161
Tilgang 19 285 346 650
Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper (0) (0)
Endring kostpris (41) (0) (41)
Avhendelser (29) (569) (461) (1 060)
Valutakursendring (56) (55) (40) (150)
Anskaffelseskost per 31. desember 2016 9 134 4 582 845 14 561
Samlede av- og nedskrivninger per 1. januar 2016 (4 406) (3 879) (801) (9 086)
Avskrivninger (283) (43) (326)
Nedskrivninger (5) (21) (26)
Avhendelser 489 70 559
Valutakursendring 43 60 29 132
Samlede av- og nedskrivninger per 31. desember 2016 (4 368) (3 634) (745) (8 747)
Balanseført verdi per 31. desember 2016 4 765 948 100 5 814

Goodwill
Risikofri rente er satt til 3 prosent, markedets risikopremie er satt til 5 prosent og vekstfaktor på lang sikt er satt til 2,5 prosent. Disse forut-
setningene er lik for alle vurderingsenheter, mens beta-verdier er estimert for hver vurderingsenhet. Avkastningskravet er før skatt. For en 
generell beskrivelse av metode og forutsetninger DNB anvender i beregningen av gjenvinnbart beløp for goodwill henvises det til note 1
Regnskapsprinsipper.
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Note 38 Immaterielle eiendeler (forts.)
Goodwill fordelt på enheter per 31. desember 2016 DNB-konsernet

Vekstfaktor Avkastningskrav Balanseført
(prosent) (prosent) (millioner kroner)

DNB Asset Management 2,5 13,7 1 679
Personmarked Norge 2,5 12,4 982
Små og mellomstore bedriftskunder 2,5 12,4 483
DNB Finans - bilfinansiering 2,5 12,4 791
Øvrige 2,5 12,4 830
Sum goodwill 4 765

Goodwill fordelt på enheter per 31. desember 2015 DNB-konsernet
Vekstfaktor Avkastningskrav Balanseført

(prosent) (prosent) (millioner kroner)
DNB Asset Management 2,5 12,9 1 705
Personmarked Norge 2,5 11,8 982
Små og mellomstore bedriftskunder 2,5 11,8 483
DNB Finans - bilfinansiering 2,5 11,8 811
Øvrige 2,5 11,8 853
Sum goodwill 4 834

DNB Asset Management
Enheten omfatter kapitalforvaltningsvirksomhet, hovedsakelig i Norge og Sverige. Samlet goodwill fra enheter som inngår i virksomhets-
området er vurdert under ett, og vurderingsenheten er hele DNB Asset Management. Virksomheten er integrert, blant annet ved at synergi-
og rasjonaliseringseffekter er tatt ut i hele organisasjonen, og samlet kapitalforvaltningsvirksomhet er laveste nivå hvor kontantstrømmer kan 
identifiseres. De mest kritiske forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er utvikling i verdipapirmarkedene, netto salg av fond og 
marginer.

Personkunder – morbank
Enheten vedrører bankvirksomheten (utlån og innskudd) i kontornettet i Norge relatert til personmarkedet, og balanseført goodwill består 
vesentlig av goodwill fra fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR, oppkjøpspremie ved overtagelse av Nordlandsbanken samt noe goodwill fra 
tidligere overtatte kontorer i Gjensidige NOR. De viktigste forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er utvikling i marginer, volumer 
og nedskrivning på utlån. 

Små og mellomstore bedriftskunder – morbank
Enheten vedrører bankvirksomheten (utlån og innskudd) i kontornettet i Norge relatert til bedriftsmarkedet, og balanseført goodwill består 
vesentlig av goodwill fra fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR. De viktigste forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er 
utvikling i marginer, volumer og nedskrivning på utlån. 

DNB Finans – bilfinansiering
Enheten omfatter DNBs bilfinansieringsvirksomhet i Norge og Sverige, og goodwill stammer fra DNBs kjøp av Skandiabankens bilfinansierings-
virksomhet. Virksomheten ble overtatt i 2008. Kritiske forutsetninger for kontantstrømmene i planperioden er nivået på bilsalget i Norge og 
Sverige, DNB Finans' evne til å beholde kundeforholdet med viktige bilforhandlere samt langsiktig marginutvikling og nivået på nedskrivning 
på utlån. 
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Note 39 Varige driftsmidler
DNB-konsernet 

Maskiner, 
Fast eiendom Fast eiendom inventar og Driftsmidler Andre

til historisk til virkelig transport- operasjonell varige
Beløp i millioner kroner kost verdi midler leasing driftsmidler Totalt
Akkumulert anskaffelseskost per 31. desember 2015 798 951 3 683 8 648 174 14 255
Reklassifiserte driftsmidler 7 (7)
Tilgang 19 235 2 333 27 2 614
Verdiregulering 0 47 (0) 48
Varige driftsmidler reklassifisert til holdt for salg (419) (280) (100) (799)
Avhendelser (198) (303) (2 667) (27) (3 196)
Valutakursendringer (35) (25) (296) (7) (364)
Anskaffelseskost per 31. desember 2016 173 998 3 302 8 018 67 12 558
Samlede av- og nedskrivninger per 31. desember 2015 (210) (157) (1 996) (2 928) (104) (5 395)
Varige driftsmidler reklassifisert til holdt for salg 113 209 62 384
Avhendelser 78 247 1 584 20 1 929
Avskrivninger 1) (20) (14) (347) (1 252) (13) (1 646)
Nedskrivninger (13) (13)
Valutakursendringer 12 13 103 5 132
Samlede av- og nedskrivninger per 31. desember 2016 (39) (171) (1 875) (2 493) (31) (4 609)
Balanseført verdi per 31. desember 2016 133 827 1 427 5 525 36 7 949

*) Verdi av eiendom klassifisert til virkelig verdi etter historisk kost prinsippet 168

1) Med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket eventuell restverdi avskrives eiendelene lineært over forventet brukstid innenfor følgende rammer:
Tekniske anlegg 10 år
Maskiner 3-10 år
Inventar m.v. 5-10 år
IT-utstyr 3-5 år
Transportmidler 5-7 år

DNB-konsernet har ikke stilt sikkerheter for lån/funding av varige driftsmidler, herunder eiendom.
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Note 40 Eiendeler og forpliktelser holdt for salg

Den 25.august 2016 annonserte DNB og Nordea en avtale om å slå sammen virksomhetene i Estland, Latvia og Litauen. Transaksjonen er 
avhengig av myndighetenes godkjennelse og betingelser, og er ventet å bli sluttført i andre kvartal 2017. Nordea og DNB vil ha lik stemmerett 
i den integrerte banken, mens det økonomiske eierskapet fordeles i henhold til enhetenes relative egenkapitalverdi ved sluttføring av transak-
sjonen. 

Ved gjennomføring av transaksjonen DNB Bank ASA vil ikke lenger kontrollere datterselskapene, men skal sammen med Nordea delta i den 
finansielle og driftsmessige styringen av den nye virksomheten. Per 31. desember 2016 er alle eiendeler og forpliktelser relatert til DNBs 
virksomhet i Baltikum presentert som holdt for salg i balansen, mens presentasjonen av resultatregnskapet er uendret. Reklassifiseringen av 
balanseposter har ingen effekt på DNBs kapitaldekning. Ingen nedskrivning er innregnet i resultatregnskapet som følge av reklassifiseringen. 
Datterselskapene inngår i segmentet Store bedrifter og internasjonale kunder. Etter gjennomføring av transaksjonen vil DNBs eierandel i det 
nye selskapet bli konsolidert etter egenkapitalmetoden. 

Tabellen under presenterer konsoliderte balanseposter reklassifisert til holdt for salg-kategori per 31. desember 2016.

DNB Baltics
Beløp i miliioner kroner 31.12.16

Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker 3 645
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 229
Utlån til kunder 45 007
Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 1 713
Aksjer 47
Finansielle derivater 72
Investeringseiendommer 607
Immaterielle eiendeler 78
Utsatt skattefordel 124
Varige driftsmidler 406
Andre eiendeler 375
Sum eiendeler 52 303

Gjeld og egenkapital
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 834
Innskudd fra kunder 36 464
Finansielle derivater 402
Betalbar skatt 21
Annen gjeld og egenkapital 439
Provisjoner 4
Sum gjeld og egenkapital 41 165
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Note 41 Leieavtaler

Finansielle utleieavtaler DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Bruttoinvestering i leieavtalen

Forfaller innen 1 år 13 472 12 292
Forfaller 1 - 5 år 35 624 32 324
Forfaller senere enn 5 år 3 335 3 042

Total bruttoinvestering i leieavtalen 52 431 47 659
Nåverdien av utestående minsteleie

Forfaller innen 1 år 12 930 11 789
Forfaller 1 - 5 år 28 883 26 595
Forfaller senere enn 5 år 2 226 2 027

Total nåverdi av utestående minsteleie 44 039 40 410
Ikke opptjent finansinntekt 8 393 7 249

Ikke garanterte restverdier som tilfaller utleier 65 128
Akkumulert tapsavsetning 826 1 742
Variabel leie innregnet som inntekt i perioden 117 119

Operasjonelle utleieavtaler DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Fremtidig minsteleie, ikke kansellerbare avtaler

Forfaller innen 1 år 343 1 073
Forfaller 1 - 5 år 1 726 3 740
Forfaller senere enn 5 år 35 1 603

Total fremtidig minsteleie, ikke kansellerbare avtaler 2 103 6 417

Operasjonelle innleieavtaler DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Minimum resterende leiebetalinger knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler

Forfaller innen 1 år 89 36
Forfaller 1 - 5 år 436 644
Forfaller senere enn 5 år 5 457 5 743

Totalt minimum resterende leiebetalinger knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler 5 982 6 423
Totalt minimum fremtidige fremleiebeløp som forventes mottatt knyttet til ikke kansellerbare fremleieavtaler 234 146

DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2016 2015
Leieavtaler kostnadsført i perioden

Minimum leiebetalinger 806 843
Variabel leie

Totalt kostnadsførte leieavtaler i perioden 806 843

Nedskrivning av leiekontrakter (0) (0)

Finansielle utleieavtaler
DNB-konsernets finansielle leasingvirksomhet gjelder DNB Bank ASA og DNBs virksomhet i Baltikum og Polen. 

Operasjonelle utleieavtaler
Omfatter i hovedsak operasjonell leasingvirksomhet i DNB Bank ASA, i tillegg til utleie av investeringseiendommer i DNB Livsforsikring.

Operasjonelle innleieavtaler
Omfatter i hovedsak innleide lokaler i DNB Bank ASA.
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Note 42 Andre eiendeler
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Tidsavgrensede poster 1 056 826
Tilgodehavende remburser og andre betalingstjenester 1 809 1 480
Uoppgjorte sluttsedler 1 219 1 160
Forfalte, ikke betalte forsikringspremier 235 324
Fond eid av ikke-kontrollerende eierinteresser 27 009 17 403
Andre tilgodehavender 5 381 4 547
Sum andre eiendeler 36 709 25 739

Som følge av prinsippendringer er enkelte tall i sammenligningsperioder omarbeidet. Se nærmere omtale i note 1 Regnskapsprinsipper.

Note 43 Innskudd fra kunder fordelt på kundegrupper
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Personmarkedet 348 263 353 110
Utenriks sjøfart og rørtransport og bygging av skip og båter 51 347 65 040
Eiendomsdrift 43 307 44 782
Industri 68 738 57 701
Tjenesteyting 129 567 137 262
Handel 28 408 32 743
Olje og gass 27 267 23 777
Transport og kommunikasjon 52 650 51 244
Bygg og anleggsvirksomhet 26 435 21 023
Kraft og vannforsyning 19 469 21 787
Fiske og fangst 7 582 5 301
Hotell og restaurant 3 071 2 395
Jordbruk og skogbruk 2 465 4 317
Offentlig forvaltning 57 715 52 253
Finansieringsvirksomhet 68 264 71 215
Sum innskudd fra kunder, nominell hovedstol 934 548 943 952
Verdiendringer 349 476
Innskudd fra kunder 934 897 944 428

Inndelingen i kundegrupper er basert på EU's standard for sektor- og næringsgruppering, NACE Rev.2.
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Note 44 Verdipapirgjeld

Endringer i verdipapirgjeld DNB-konsernet 
Forfalt/ Valutakurs- Øvrige

Balanse Emittert innløst endring endringer Balanse
Beløp i millioner kroner 31.12.16 2016 2016 2016 2016 31.12.15
Sertifikatgjeld, nominell verdi 153 415 8 917 217 (8 920 456) (3 333) 159 988
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 1) 579 622 78 691 (80 330) (24 918) 606 179
Verdijusteringer 32 832 (5 930) 38 761
Sum verdipapirgjeld 765 869 8 995 908 (9 000 786) (28 251) (5 930) 804 928

Forfallstidspunkt verdipapirgjeld vurdert til amortisert kost per 31. desember 2016 1) 2) DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner Norske kroner Valuta Totalt 
2017 79 640 79 640
2018 72 785 72 785
2019 52 609 52 609
2020 67 197 67 197
2021 80 126 80 126
2022 47 260 47 260
2023 and later 97 073 97 073
Sum obligasjonsgjeld vurdert til amortisert kost, nominell verdi 496 691 496 691
Total verdipapirgjeld vurdert til amortisert kost, nominell verdi 496 691 496 691

Forfallstidspunkt verdipapirgjeld vurdert til virkelig verdi per 31. desember 2016 1) DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner Norske kroner Valuta Totalt 
2017 63 153 352 153 415
Sum sertifikatgjeld, nominell verdi 63 153 352 153 415
2017 6 808 6 808
2018 16 318 16 318
2019 17 758 17 758
2020 20 452 20 452
2021 15 678 15 678
2022 3 947 3 947
2023 and later 1 970 1 970
Sum obligasjonsgjeld, nominell verdi 82 932 82 932
Total verdipapirgjeld vurdert til virkelig verdi, nominell verdi 82 995 153 352 236 347

Verdijusteringer 2 582 30 249 32 832
Verdipapirgjeld 85 577 680 292 765 869

1) Fratrukket egne obligasjoner. Nominell verdi på utestående obligasjoner med fortrinnsrett i DNB Boligkreditt utgjorde 415,8 milliarder kroner per 31. desember 
2016. Tilhørende markedsverdi på sikringsmassen var 599,6 milliarder kroner.  

2) Inkluderer sikret gjeld.
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Note 45 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

Endring i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån DNB-konsernet 
Forfalt/ Valutakurs- Øvrige 

Balanse Emittert innløst endring endringer Balanse 
Beløp i millioner kroner 31.12.16 2016 2016 2016 2016 31.12.15
Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi 19 415 738 (3) (1 158) 19 838
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 5 602 (100) 5 702
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 3 732 (829) 4 561
Verdijusteringer 599 (254) 853
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 29 347 738 (3) (2 087) (254) 30 953

DNB-konsernet 
Første Balanseført 

Balanseført verdi i forfalls- verdi i norske 
Opptaksår utenlandsk valuta Rentesats Forfall tidspunkt kroner 
Ordinær ansvarlig lånekapital

2012 EUR 750 4,75 % p.a. 2022 2017 6 812
2013 NOK 1 250 3-mnd NIBOR + 1,70 % 2023 2018 1 250
2013 EUR 750 3,00 % p.a. 2023 2018 6 812
2015 SEK 1 000 1,97 % p.a. 2025 2020 951
2015 SEK 3 000 3-mnd STIBOR + 1,40 % 2025 2020 2 852
2016 JPY 10 000 1,00 % p.a. 2026 2021 738

Sum, nominell verdi 19 415
Evigvarende ansvarlig lånekapital

1985 USD 215 3-mnd LIBOR + 0,25 % 1 851
1986 USD 200 6-mnd LIBOR + 0,13 % 1 722
1986 USD 150 6-mnd LIBOR + 0,15 % 1 291
1999 JPY 10 000 4,51 % p.a. 2029 738

Sum, nominell verdi 5 602
Fondsobligasjonslån

2007 GBP 350 6,01 % p.a. 2017 3 732
Sum, nominell verdi 3 732

Note 46 Annen gjeld
DNB-konsernet 

Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Kortsiktige innlån 1 574 805
Short-posisjoner trading 516 5 359
Tidsavgrensede poster 4 113 4 172
Remburser, sjekker og andre betalingstjenester 2 831 1 666
Uoppgjorte sluttsedler 2 943 3 288
Leverandørgjeld 1 587 1 527
Generell bonus til ansatte 246 246
Ikke-kontrollerende eierinteresser 27 009 17 403
Øvrig gjeld 3 749 3 207
Sum annen gjeld 1) 44 568 37 675

1) Annen gjeld er i hovedsak kortsiktig.
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Note 47 Egenkapital

Aksjekapital
Per 31. desember 2016 og 2015 utgjorde DNBs aksjekapital 16 287 988 610 kroner fordelt på 1 628 798 861 aksjer pålydende 10 kroner.

DNB ASA har én aksjeklasse og alle aksjer har stemmerett. Aksjeeiere har rett på å motta det til en hver tid foreslått utbytte og har en stemme-
rett per aksje ved selskapets generalforsamling. 

Styret i DNB ASA foreslår for generalforsamlingen i april 2017 et utbytte på 5,70 kroner per aksje for 2016. 

Egne aksjer
Generalforsamlingen 26. april 2016 ga styret i DNB ASA fullmakt til å kjøpe egne aksjer for samlet pålydende inntil 325 759 772 kroner svaren-
de til 2 prosent av aksjekapitalen. Aksjene skal kjøpes i et regulert marked. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom 10 og 200 kroner per aksje. 
Fullmakten er gyldig i tolv måneder fra 26. april 2016. Ervervede aksjer skal innløses i henhold til reglene om kapitalnedsettelse. Det er inngått 
avtale med staten v/Nærings- og fiskeridepartementet som innebærer at det ved innløsning av ervervede aksjer skal foretas en forholdsmessig 
innløsning av aksjer tilhørende staten slik at statens eierandel holdes konstant.

Hybridkapital
Hybridkapitalen er utstedt av DNB Bank ASA. 

Endring i hybridkapital DNB-konsernet 
Utbetalte Påløpte Valutakurs-

Balanse Emittert renter renter endring Balanse 
Beløp i millioner kroner 31.12.16 2016 2016 2016 2016 31.12.15
Hybridkapital, nominell verdi 15 574 7 520 8 053
Verdijusteringer 379 (505) 595 (11) 299
Hybridkapital 15 952 7 520 (505) 595 (11) 8 353

DNB-konsernet 
Balanseført 

Balanseført verdi i verdi i norske 
Opptaksår utenlandsk valuta Rentesats kroner 

2015 NOK 2 150 3 mnd NIBOR + 3,25 % 2 150
2015 USD 750 5,75 % p.a. 5 903
2016 NOK 1 400 3 mnd NIBOR + 5,25 % 1 400
2016 USD 750 6,50 % p.a. 6 120

Sum, nominell verdi 15 574
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Note 48 Godtgjørelser og lignende
Styret vil legge følgende erklæring for kompensasjon frem for avstemning på generalforsamlingen i 
henhold til allmennaksjeloven paragraf 6-16a:

"Informasjon om DNBs godtgjørelsesordning
Forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner mv. fastsatt av Finansdepartementet 1. desember 2010 med senere endringer, 
fastsetter at foretaket skal offentliggjøre informasjon om hovedprinsippene for fastsettelse av godtgjørelse, kriterier for fastsettelse av eventuell 
variabel godtgjørelse, samt kvantitativ informasjon om godtgjørelse til ledende ansatte. Informasjonen i denne noten, herunder styrets erklæring 
om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte inntatt nedenfor, utgjør informasjon som følger av kravene i godtgjørelses-
forskriften.

Konsernretningslinjen for belønning i DNB-konsernet gjelder total belønning for alle fast ansatte i DNB-konsernet og er vedtatt av styret.
Retningslinjen omfatter monetær belønning (fastlønn, kort- og langsiktige insentiver), ansattegoder (pensjon, personalforsikring og øvrige 
ansattegoder) samt utvikling og karriere (kurs og utviklingsprogrammer, karriereprogrammer og annen ikke-monetær belønning).

Retningslinjen fastsetter at total belønning skal gis på bakgrunn av en helhetlig vurdering av konsernets resultater samt enhetens og den 
enkelte ansattes bidrag til verdiskaping. Total belønning skal utformes slik at den ikke bidrar til å påføre konsernet uønsket risiko. Belønningen 
skal være konkurransedyktig, men samtidig kostnadseffektiv for konsernet. 

Retningslinjen fastsetter videre at monetær belønning skal bestå av fastlønn, samt en variabel del der det er hensiktsmessig. Fastlønn skal 
være en godtgjørelse for det ansvar, krav og kompleksitet som er knyttet til stillingen, mens variabel godtgjørelse skal stimulere til gode
prestasjoner og ønsket adferd.

Variabel godtgjørelse
Konsernretningslinjen skal sikre at bruk av variabel godtgjørelse etterlevelser bestemmelsene i godtgjørelsesforskriften og Finanstilsynets 
rundskriv om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Herunder er det vedtatt 
særskilte behandlingsregler for variabel godtgjørelse til ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets 
risikoeksponering (risikotagere) samt ansatte som er ansvarlige for uavhengige kontrollfunksjoner. 

Bruk av variabel godtgjørelse har til hensikt å belønne adferd og påvirke kultur som sikrer langsiktig verdiskaping. 

Variabel godtgjørelse baseres på helhetlig vurdering av resultater knyttet til definerte målområder for konsernet, enheten og det enkelte individ, 
samt etterlevelse av konsernets visjon, verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper. Variabel godtgjørelse skal være resultatavhengig 
uten å være risikodrivende. Videre skal den motvirke overdreven risikotaging samt fremme en sunn og effektiv risikohåndtering i DNB. Det er 
fastsatt et øvre tak for utbetaling av variabel godtgjørelse (bonus) på inntil 50 prosent av fastlønn for ledende ansatte. 

Ordningen for variabel godtgjørelse i DNB er global, dog slik at ikke-norske filialer og datterselskaper i tillegg vil være underlagt lokal lovgivning, 
forskrifter og retningslinjer. Det vil kunne være juridiske utfordringer i tilfeller hvor det norske regelverket er avvikende i forhold til lokal lovgivning 
og lokale regler for godtgjørelse i finansinstitusjoner. Konsernet vil i slike tilfeller søke råd hos relevante myndigheter og internasjonal ekspertise 
for å sikre at praksis er i overensstemmelse med både norske og lokale reguleringer.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
DNBs retningslinje for fastsettelse av godtgjørelse til konsernsjef og øvrig konsernledelse skal til enhver tid understøtte gjeldende strategi og 
verdigrunnlag og bidra til å nå konsernets mål. Godtgjørelsen skal fremme adferd som bygger ønsket kultur i forhold til prestasjons- og resultat-
orientering. Det er ikke gjort endringer i prinsippene for fastsettelse av variabel godtgjørelse sammenlignet med foregående års erklæring.

Beslutningsprosess
Styret i DNB ASA har et kompensasjonsutvalg som består av fire medlemmer: styrets leder, nestleder, et styremedlem og et ansattvalgt 
styremedlem. 

Kompensasjonsutvalget skal forberede saker for styret og har i hovedsak ansvar for å:

 Årlig vurdere og foreslå total kompensasjon til konsernsjef

 Årlig utarbeide forslag til mål for konsernsjef

 Etter forslag fra konsernsjef, beslutte kompensasjon og andre personalrelaterte forhold for konserndirektør revisjon og konserndirektør 
risikostyring

 Være rådgiver for konsernsjef vedrørende kompensasjon og andre vesentlige personalrelaterte forhold for konsernledelsen og eventuelt 
andre som rapporterer til konsernsjef 

 Vurdere andre forhold som bestemt av styret og/eller kompensasjonsutvalget

 Gjennomgå andre personalpolitiske saker som kan antas å innebære stor omdømmerisiko
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Note 48 Godtgjørelser og lignende (forts.)
A. Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret
Godtgjørelse til konsernsjef
Den totale godtgjørelse til konsernsjefen består av fastlønn (hovedelement), naturalytelser, variabel godtgjørelse og pensjons- og forsikrings-
ordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes på bakgrunn av en helhetlig vurdering hvor hovedvekten i den variable delen av godtgjørelsen 
baseres på konsernets finansielle mål for egenkapitalavkastning, ren kjernekapitaldekning og kostnadsgrad. I tillegg til de finansielle målene 
benyttes måling av konsernets kundetilfredshetsindeks, omdømme og utvikling i måleparametere knyttet til bedriftskulturen. Den helhetlige 
vurderingen vil i tillegg være knyttet til etterlevelse av konsernets visjon, verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper. 

Fastlønnen er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes blant annet på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt, i finansnæringen 
spesielt samt avlønningsnivå for sammenlignbare stillinger. 

Variabel godtgjørelse til konsernsjefen fastsettes basert på en helhetlig vurdering av oppnådde resultater på definerte målområder. Variabel 
godtgjørelse kan maksimalt utgjøre 50 prosent av fastlønn. Konsernsjefen tildeles ingen resultatbaserte ytelser utover nevnte variable godt-
gjørelse.

Konsernsjefen kan i tillegg til variabel godtgjørelse gis naturalytelser som bilordning, aviser/tidsskrifter og telefon-/kommunikasjonsordninger. 
Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med konsernsjefens funksjon i konsernet eller være i tråd med markedsmessig praksis og bør 
ikke være vesentlig i forhold til konsernsjefens fastlønn.

Konsernsjefen er medlem av den innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningen etter lov om innskuddspensjon, på lik linje med alle ansatte i 
Norge. 

Konsernsjefen har frem til 31. desember 2016 hatt en avtale om pensjonsalder 60 år med pensjon tilsvarende 70 prosent av fastlønn. Avtalen 
fastsatte at dersom ansettelsesforholdet opphørte før konsernsjefen fylte 60 år, skulle han fortsatt ha rett til pensjon fra fylte 60 år med en 
avkortning på 1/14 for hvert hele år som gjensto til fylte 60 år. Denne avtalen er fra 1. januar 2017 erstattet med en innskuddsbasert drifts-
pensjonsavtale utformet etter de samme forutsetninger og prinsipper som ble lagt til grunn ved fjorårets omdanning av konsernets ytelses-
baserte tjenestepensjonsordning etter lov om foretakspensjon. Etter den nye avtalen er konsernsjefen sikret en rettighet som på endringstids-
punktet er beregnet å tilsvare forsikringsteknisk verdi av den tidligere ytelsesbaserte avtalen. Basert på beregningsforutsetningene skal den nye 
avtalen ha samme verdi som den tidligere ytelsesbaserte avtalen ville hatt ved pensjonsalder. Fremtidig opptjening av rettigheter vil bestå av 
årlig innskudd og avkastning på opptjent rettighet. Etter fylte 60 år vil det ikke opptjenes ytterligere innskudd etter denne avtalen. Pensjons-
ordningen for konsernsjefen er med dette fullt og helt basert på innskuddsbaserte prinsipper og selskapet har ikke avkastningsrisiko for 
innskuddenes verdiutvikling.

Etter avtalen skal konsernsjef gis etterlønn i to år hvis ansettelsesforholdet avsluttes før fylte 60 år. Dersom konsernsjef inngår i annet ansettel-
sesforhold i denne perioden, skal det gjøres avkortning i etterlønn med lønn som mottas i det nye ansettelsesforholdet. Tilleggsytelser beholdes 
i en periode på tre måneder.

Godtgjørelse til øvrige ledende ansatte
Konsernsjefen fastsetter godtgjørelse til ledende ansatte i samråd med styrets leder. Der det er inngått forpliktende avtaler, vil styret overholde 
disse.

Den totale godtgjørelsen til ledende ansatte består av fastlønn (hovedelement), naturalytelser, variabel lønn og pensjons- og forsikrings-
ordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser i de ulike forretningsområdene. Godtgjør-
elsen skal gjøre konsernet konkurransedyktig i det aktuelle arbeidsmarkedet og skal fremme konsernets lønnsomhet, herunder ønsket inntekts-
og kostnadsutvikling. Den totale godtgjørelse skal ta hensyn til DNBs omdømme og sikre at DNB tiltrekker seg og beholder ledende ansatte 
med ønsket kompetanse og erfaring. 

Fastlønnen er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes blant annet på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og finansnæringen
spesielt. 

Naturalytelser kan tilbys ledende ansatte i den grad ytelsene har en relevant sammenheng med den ansattes funksjon i konsernet eller er i tråd 
med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til den ansattes fastlønn.  

Målstruktur 2017
Styrets kompensasjonsutvalg godkjenner overordnede kriterier, prinsipper og rammer for variabel godtgjørelse. Styrets kompensasjonsutvalg 
har for 2017 besluttet at egenkapitalavkastning, ren kjernekapitaldekning og kostnadsgrad skal være konsernets finansielle mål. I tillegg til de 
finansielle målene vurderes konsernets kundetilfredshetsindeks og omdømme, samt utvikling i måleparametre knyttet til bedriftskultur og 
innovasjon.

Konsernets finansielle måltall er brutt ned til relevante mål for de ulike forretnings-, stabs- og støtteområdene, for i størst mulig utstrekning å 
understøtte implementering av nye reguleringer knyttet til kapitaldekning og likviditet.

Ovennevnte mål vil være de bærende elementene når variabel godtgjørelse for 2017 skal vurderes og utbetales. Alle finansielle mål er definert 
og kommunisert til de relevante forretnings-, stabs- og støtteområdene som en del av arbeidet med mål og oppfølging av disse for 2017.
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Note 48 Godtgjørelser og lignende (forts.)
Fastsettelse av variabel godtgjørelse for 2017
Variabel godtgjørelse for 2017 vil fastsettes ut fra en helhetlig vurdering av prestasjoner. Dette vil være en kombinasjon av kvantitativ oppnåelse 
av fastsatte resultatmål og en kvalitativ helhetlig vurdering av hvordan målene er oppnådd.

Styret vil fastsette en øvre total bonusramme for konsernet, eksklusive DNB Markets og DNB Eiendom, basert på oppnåelse av konsernmål de 
siste to årene, kombinert med en helhetlig vurdering av andre viktige parametere samt konsernets finansielle kapasitet. Denne fordeles videre 
basert på de enkelte områdenes måloppnåelse og bidrag til konsernets resultat. For DNB Markets avsettes det i tråd med markedspraksis for 
denne type virksomhet en egen ramme for variabel godtgjørelse basert på enhetens oppnådde risikojusterte resultat samt en helhetlig vur-
dering. Tilsvarende er avlønningsmodellen i DNB Eiendom tilpasset markedspraksis med høy andel av variabel belønning ut fra individuell 
resultatoppnåelse.

Særskilt om ledende ansatte, identifiserte risikotagere og selvstendige kontrollfunksjoner
DNB har utarbeidet og implementert særskilte behandlingsregler for identifiserte risikotagere, selvstendige kontrollfunksjoner og ledende 
ansatte, heretter kalt risikotagere. De særskilte behandlingsreglene utfyller den generelle konsernretningslinjen for belønning og er utformet 
i tråd med godtgjørelsesforskriften med tilhørende rundskriv fra Finanstilsynet.

I henhold til gjeldende krav har DNB gjennomført en kartlegging av hele organisasjonen for å identifisere risikotagere ut fra kriteriene som følger 
av rundskrivet og EU-forordningen.

For risikotagere gjelder følgende hovedprinsipper for variabel godtgjørelse:

 Grunnlaget for variabel godtgjørelse er to år

 Variabel godtgjørelse kan maksimalt tilsvare avtalt fast godtgjørelse

Minimum 50 prosent av opptjent variabel godtgjørelse utbetales utsatt og betinget i DNB-aksjer. Aksjedelen deles i tre deler med bindingstid 
(utsatt og betinget) med en tredjedel hvert år over tre år. Den utsatte og betingede utbetalingen vil følge godtgjørelsesforskriftens bestemmelser. 

Pensjoner mv.
Pensjonsordning og eventuell avtale om etterlønn og lignende skal sees i sammenheng med øvrig godtgjørelse og skal gi konkurransedyktige 
betingelser. Pensjonsordning og sluttvederlag må ikke i sine ulike komponenter eller i sum være egnet til å skade DNBs omdømme. 

Ledende ansatte er med i den innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningen etter lov om innskuddspensjon på lik linje med alle ansatte i Norge. 
Konsernet har frem til 31.desember 2016 hatt avtaler om ytelsesbasert pensjon ved fylte 65 år for de fleste ledende ansatte, med enkelte til-
pasninger innenfor de rammer som til enhver tid har fulgt av statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Rettighetene skulle ikke 
overstige 70 prosent av fastlønn begrenset oppad til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. Imidlertid har konsernet respektert tidligere inngåtte 
avtaler. Disse avtalene er fra 1.januar 2017 erstattet med avtaler om innskuddsbasert driftspensjonsordning utformet etter de samme beregn-
ingsforutsetninger og prinsipper som ble lagt til grunn ved fjorårets omdanning av konsernets ytelsesbaserte tjenestepensjonsordning etter lov 
om foretakspensjon. 

Ved omleggingen ble de pensjonsberettigede sikret en rettighet som på endringstidspunktet var beregnet å tilsvare forsikringsteknisk verdi av 
den tidligere ytelsesbaserte avtalen. Fremtidig opptjening av rettigheter vil heretter bestå av årlig innskudd og avkastning på opptjent rettighet. 
Årlig innskudd er individuelt beregnet slik at ny ordning skal gi samme verdi som den tidligere ytelsesbaserte avtalen ville hatt ved avtalt
pensjonsalder basert på beregningsforutsetningene.

Etterlønnsordninger skal som hovedregel ikke gis. Imidlertid vil konsernet respektere tidligere inngåtte avtaler.

Retningslinjene gjelder generelt for inngåelse av nye avtaler, og omfatter alle ledende ansatte.

Se oversikt over godtgjørelse til ledende ansatte nedenfor.

B. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner mv. for det kommende regnskapsåret
Av den variable godtgjørelsen til konsernsjef, ledende ansatte og risikotagere investeres en andel tilsvarende 50 prosent av opptjent variabel 
godtgjørelse i aksjer i DNB ASA med en bindingstid på ett år for en tredjedel, to år for en tredjedel og tre år for en tredjedel. 

Ytterligere aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som kun er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i 
selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet, tildeles ikke til konsernsjef eller ledende ansatte. Konsernsjef og ledende 
ansatte gis imidlertid, på lik linje med øvrige ansatte i DNB-konsernet, adgang til å delta i et aksjetegningsprogram for ansatte.

C. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår
Konsernets retningslinjer fastsatt i 2011, med senere endring gjeldende fra 2015, har blitt fulgt.
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Note 48 Godtgjørelser og lignende (forts.)
D. Redegjørelse for virkningene for selskapet og aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse i form av tildeling av aksjer, 

tegningsretter, opsjoner mv.
Av variabel godtgjørelse opptjent i 2016 til konsernsjef og ledende ansatte investeres en andel tilsvarende 50 prosent av opptjent variabel 
godtgjørelse i aksjer i DNB ASA. Målt mot totalt antall aksjer i selskapet, er det styrets vurdering at tildelingen av aksjer til ledende ansatte ikke 
antas å ha noen negative konsekvenser for selskapet eller aksjonærene."

Styreleders betingelser 
Anne Carine Tanum mottok i 2016 en godtgjørelse på 548 tusen kroner for styreledervervet i DNB ASA, sammenlignet med 526 tusen i 2015. I 
tillegg mottok styrelederen i 2016 godtgjørelse på 437 tusen kroner for styreledervervet i DNB Bank ASA, sammenlignet med 420 tusen i 2015.

Konsernsjefens betingelser
Rune Bjerke mottok i 2016 en ordinær godtgjørelse på 5 794 tusen kroner, mot 5 628 tusen i 2015. Styret i DNB ASA fastsatte konsernsjefens 
bonus for 2016 til 2 010 tusen kroner, mot 2 332 tusen kroner i 2015. Bonusen for 2016 vil bli utbetalt i 2017. Beregnet fordel av naturalytelser 
var 322 tusen kroner, mot 349 tusen i 2015. 

Konsernsjefens pensjonsordning er regnskapsmessig kostnadsført med 3 871 tusen kroner for regnskapsåret 2016, mot 4 586 tusen i 2015. 
Kostnadene fordeles mellom DNB ASA og DNB Bank ASA. Regnskapsmessig kostnad i 2016 består av to elementer; årets opptjente pensjons-
rettighet (4 989 tusen kroner) og fradrag for effekt av omlegging av pensjonsordning for lønn over 12G (1 118 tusen kroner.)
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Note 48 Godtgjørelser og lignende (forts.)
Tabellen er satt opp slik at den viser rettigheter opptjent i løpet av perioden. 

Godtgjørelser og lignende i 2016 DNB-konsernet 
Natural-

ytelser Totale godt- Opptjent
Fast Opptjent Utbetalt Bonus og andre gjørelser pensjons-

årslønn honorar lønn opptjent ytelser opptjent Utlån per kostnad
Beløp i tusen kroner 31.12.16 1) i 2016 2) i 2016 3) i 2016 4) i 2016 i 2016 31.12.16 5) i 2016 6)

Styret i DNB ASA
Anne Carine Tanum (leder) 7) 985 2 987
Tore Olaf Rimmereid (nestleder) 7) 8) 605 6 611 19
Jarle Bergo 8) 710 6 717
Carl A. Løvvik 721 319 728 20 30 1 096 545 171
Vigdis Mathisen 756 319 754 20 48 1 141 2 098 154
Jaan Ivar Semlitsch 8) 427 427 53
Berit Svendsen 7) 8) 473 473 13 905

Konsernledelsen
Rune Bjerke, konsernsjef 5 556 5 794 2 010 322 8 126 8 845 4 989

Bjørn Erik Næss, konserndirektør/CFO 
(til 1. mars 2017) 3 880 4 071 1 520 234 5 825 956 5 224

Kjerstin Braathen, konserndirektør/CFO 
(fra 1. mars 2017) 3 010 3 150 1 150 234 4 534 40 619

Trond Bentestuen, konserndirektør 3 560 3 204 1 290 268 4 763 6 301 706
Ottar Ertzeid, konserndirektør 8 820 9 205 3 800 235 13 240 23 623

Benedicte S. Fasmer, konserndirektør 
(fra 26. september 2016) 2 950 2 383 870 205 3 459 7 476 113

Liv Fiksdahl, konserndirektør 3 050 3 196 1 110 243 4 549 1 236 1 014

Rune Garborg, konserndirektør 
(fra 26. september 2016) 2 950 2 423 1 420 229 4 072 6 634 321

Solveig Hellebust, konserndirektør 2 450 2 571 930 232 3 733 3 379
Thomas Midteide, konserndirektør 2 500 2 098 930 259 3 287 4 482 256
Kari Olrud Moen, konserndirektør 2 810 2 945 1 020 232 4 197 18 1 320
Tom Rathke, konserndirektør 3 400 3 733 1 020 276 5 030 6 221 2 613
Bengt Olav Lund, divisjonsdirektør 9) 2 610 1 982 1 260 204 3 445 7 115 113
Harald Serck-Hanssen, konserndirektør 4 090 4 279 1 400 252 5 931 5 372 1 004
Terje Turnes, konserndirektør 3 930 4 119 580 235 4 935 575

Utlån til øvrige ansatte 19 575 838

1) Fast årslønn ved utgangen av året for de som var medlem av styret eller konsernledelsen i løpet av året.
2) Omfatter honorarer mottatt fra alle selskaper i DNB-konsernet for arbeid i styrer og utvalg. Styrehonorar for DNB ASA utgjorde 3 082 tusen kroner i 2016. 

Enkelte personer er medlem i flere organer.
3) Omfatter lønnsutbetalinger for hele året, det vil si utover den perioden enkelte har vært medlem av styret eller konsernledelsen, og feriepenger av bonus-

utbetalinger.
4) Bonusopptjening eksklusive feriepenger.
5) Utlån til aksjonærvalgte tillitsvalgte er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til ansatte i DNB er gitt på funksjonærbetingelser, som er nær ordinære kundevilkår.
6) Årets opptjente pensjonsrettighet (SCC).  Beregning av pensjonsopptjening er basert på de samme økonomiske og aktuarmessige forutsetninger som er 

benyttet i note 25 Pensjoner. Årets opptjente pensjonskostnad ekskluderer effekt av omdanning av pensjonsordning, se tabell nedenfor. 
7) Medlem også av kompensasjonsutvalget.
8) Medlem også av styrets revisjonsutvalg og styrets utvalg for risikostyring.
9) Fungerende leder av Wealth Management fra mai 2016. Fastlønn inkluderer fungeringstillegg.
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Tabellen er satt opp slik at den viser rettigheter opptjent i løpet av perioden.

Godtgjørelser og lignende i 2015 DNB-konsernet 
Natural-

ytelser Totale godt-
Fast Opptjent Utbetalt Bonus og andre gjørelser Periodisert

årslønn honorar lønn opptjent ytelser opptjent Utlån per pensjons-
Beløp i tusen kroner 31.12.15 1) i 2015 2) i 2015 3) i 2015 4) i 2015 i 2015 31.12.15 5) kostnad 6)

Styret i DNB ASA
Anne Carine Tanum (leder) 7) 946 12 958
Tore Olaf Rimmereid (nestleder) 7) 8) 591 1 592
Jarle Bergo 8) 614 5 619
Sverre Finstad 659 614 669 22 60 1 365 549 57
Carl A. Løvvik 707 321 715 22 18 1 076 583 88
Vigdis Mathisen 719 614 721 22 27 1 384 3 763 82
Jaan Ivar Semlitsch 8) 412 412 2 317
Berit Svendsen 7) 8) 453 1 454 14 878

Konsernledelsen
Rune Bjerke, konsernsjef 5 420 5 628 2 332 349 8 309 9 549 4 586
Bjørn Erik Næss, konserndirektør 3 795 3 956 1 642 208 5 806 376 4 927
Trond Bentestuen, konserndirektør 2 970 3 076 1 322 224 4 622 6 532 675
Kjerstin Braathen, konserndirektør 2 895 3 010 1 272 205 4 486 35 553
Ottar Ertzeid, konserndirektør 8 620 8 972 4 012 205 13 189 37 489
Liv Fiksdahl, konserndirektør 2 970 3 082 1 322 207 4 611 1 450 846
Solveig Hellebust, konserndirektør 2 385 2 478 1 052 200 3 731 11 290
Kari Olrud Moen, konserndirektør 2 750 2 861 1 172 201 4 235 18 1 309
Tom Rathke, konserndirektør 3 325 3 610 1 502 251 5 364 6 349 2 162
Harald Serck-Hanssen, konserndirektør 4 020 4 188 1 712 245 6 144 5 478 959
Thomas Midteide, konserndirektør 1 900 1 973 832 210 3 015 5 776 188
Terje Turnes, konserndirektør (fra 07.02.2015) 3 850 3 725 742 201 4 667 63 474
Trygve Young, konserndirektør (til 07.02.2015) 9) 902 1 996 2 898 1

Kontrollkomiteen
Frode Hassel (leder) 438 438
Karl Olav Hovden (nestleder) 9) 364 307 671
Ida Helliesen 292 292
Ida Espolin Johnson 292 292 161
Ole Trasti 292 292 3 631

Representantskapet 5 813 703 6 011 338 276 7 328 37 843 414

Utlån til øvrige ansatte 18 830 323

1) Fast årslønn ved utgangen av året for de som var medlem av styret eller konsernledelsen i løpet av året.
2) Omfatter honorarer mottatt fra alle selskaper i DNB-konsernet for arbeid i styrer og utvalg. Styrehonorar for DNB ASA utgjorde 3 211 tusen kroner i 2015. 

Enkelte personer er medlem i flere organer.
3) Omfatter lønnsutbetalinger for hele året, det vil si utover den perioden enkelte har vært medlem av styret eller konsernledelsen, og feriepenger av bonus-

utbetalinger.
4) Bonusopptjening eksklusive feriepenger.
5) Utlån til aksjonærvalgte tillitsvalgte er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til ansatte i DNB er gitt på funksjonærbetingelser, som er nær ordinære kundevilkår.
6) Periodisert pensjonskostnad inkluderer årets opptjente pensjonsrettigheter ("service cost"). Beregning av pensjonsopptjening er basert på de samme 

økonomiske og aktuarmessige forutsetninger som er benyttet i note 25 Pensjoner.
7) Medlem også av kompensasjonsutvalget.
8) Medlem også av Styreutvalg for revisjon og risikostyring.
9) Naturalytelser og andre ytelser inkluderer pensjonsutbetalinger.
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Øvrige opplysninger om pensjonsavtaler
Alle konserndirektørene er fra 1. januar 2017 med i den innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningen etter lov om innskuddspensjon, på lik 
linje med øvrige ansatte i Norge.

Fra 1. januar 2017 ble følgende pensjonsvilkår gjeldende:
Alle ledende ansatte har fra 1. januar fått endret pensjonsavtaler som beskrevet nedenfor. Avtalene er fra 1. januar 2017 erstattet med avtaler 
om innskuddsbasert driftspensjonsordning utformet etter de samme beregningsforutsetninger og prinsipper som ble lagt til grunn ved fjorårets 
omdanning av konsernets ytelsesbaserte tjenestepensjonsordning etter Lov om foretakspensjon. Endring av pensjonsavtalene medfører ingen 
endring i tidligere avtalte aldersgrenser.

Frem til 31. desember 2016 har følgende pensjonsvilkår vært gjeldende:
Rune Bjerke har en avtale som innebærer pensjon lik 70 prosent av pensjonsgrunnlaget fra fylte 60 år. Bjørn Erik Næss, Liv Fiksdahl, Kari Olrud
Moen og Tom Rathke har avtalt aldersgrense på 62 år, med pensjon lik 70 prosent av pensjonsgrunnlaget. Terje Turnes har en avtalt alders-
grense på 67 år med pensjon lik 70 prosent av pensjonsgrunnlaget. Trond Bentestuen, Kjerstin Braathen og Harald Serck-Hanssen har en 
avtalt aldersgrense på 65 år med pensjon lik 70 prosent av pensjonsgrunnlaget. Ottar Ertzeid har en avtale om fratredelse ved fylte 62 år, 
senest 65 år, med pensjon lik 70 prosent av pensjonsgrunnlaget. Thomas Midteide og Solveig Hellebust har en avtale om aldersgrense 65 år, 
som innebærer pensjon lik 70 prosent av fastlønn uten avkortning fra 65 til 67 år, med pensjonsgrunnlag begrenset oppad til 12G. Benedicte 
Fasmer og Rune Garborg ble fra 26. september 2016 medlem av konsernledelsen med pensjonsgrunnlag begrenset oppad til 12G og har ingen 
avtaler om avvikende pensjonsalder. 

Bjørn Erik Næss har hatt avtale med aldersgrense på 62 år med pensjon lik 70 prosent av pensjonsgrunnlaget. Ved oppnådd aldersgrense ble 
det avtalt at hans ansettelsesforhold skulle forlenges frem til 1. mars 2017, og det er dermed ikke utbetalt ytelser fra denne avtalen i 2016. På 
samme måte som for øvrige ledende ansatte er også hans pensjonsordning omdannet per 31.12.2016 med kapitalverdi tilsvarende forsikrings-
teknisk avsetning på opprinnelig pensjoneringstidspunkt. Det opparbeides ikke ytterligere rettigheter i perioden frem til endelig fratredelse.

Spesifikasjon av årets pensjonskostnad

Årets opptjente Effekt av omdanning Regnskapsmessig 
Beløp i tusen kroner pensjonskostnad av pensjonsordningen pensjonskostnad
Rune Bjerke, konsernsjef 4 989 (1 118) 3 871
Øvrig konsernledelse 14 880 (21 778) (6 898)
Sum konsernledelse 19 869 (22 896) (3 027)

Tegningsrettprogram for ansatte
Det var ikke etablert tegningsrettprogram i DNB-konsernet ved utgangen av 2016.

Godtgjørelse til valgt revisor                       DNB ASA                      DNB-konsernet
Beløp i tusen kroner, eksklusive mva. 2016 2015 2016 2015
Lovpålagt revisjon 1) (558) (561) (31 136) (28 276)
Andre attestasjonstjenester  (1 806) (1 414)
Skatte- og avgiftsrådgivning 2) (12 875) (6 159)
Andre tjenester utenfor revisjon (3 933) (9 875)
Sum godtgjørelse til valgt revisor (558) (561) (49 750) (45 724)

1) Inkluderer honorar for begrenset revisjon og revisjon av fond forvaltet av DNB.
2) I hovedsak knyttet til bistand i forbindelse med transfer pricing.
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Note 49 Opplysninger om nærstående parter

DNB-konsernets største eier er Staten ved Nærings- og handelsdepartementet som eier og kontrollerer 34 prosent av aksjene i morselskapet 
DNB ASA. Se note 51 Største aksjeeiere.

Et stort antall banktransaksjoner inngås med nærstående parter som del av de ordinære forretningstransaksjonene. Dette omfatter utlån, 
innskudd og valutatransaksjoner. Transaksjonene inngås til markedsmessige betingelser. Tabellen nedenfor viser transaksjoner med nær-
stående parter som omfatter balanser per årsslutt og relaterte kostnader og inntekter for året. Nærstående selskaper er tilknyttede selskaper 
og Sparebankstiftelsen DNB. Se note 37 for spesifikasjon av tilknyttede selskaper. Utlån til styremedlemmer og deres ektefeller/samboere og 
umyndige barn er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til konsernledelsen er, som for øvrige ansatte, gitt til funksjonærbetingelser som er nær 
ordinære kundevilkår.

Transaksjoner med nærstående parter DNB-konsernet 
Konsernledelse og styre Nærstående selskaper 

Beløp i millioner kroner 2016 2015 2016 2015
Utlån per 1. januar 69 67 913 1 294
Nye utlån/tilbakebetalinger i året (9) (3) (37) (381)
Endringer i nærstående parter 21 6 249
Utlån per 31. desember 82 69 1 125 913

Renteinntekter 2 2 24 24

Innskudd per 1. januar 245 105 1 000 3 307
Innskudd/uttak i året 37 142 (102) (2 508)
Endringer i nærstående parter 5 (2) 1 201
Innskudd per 31. desember 287 245 899 1 000

Rentekostnader (1) (1) (9) (19)

Garantier 1) - - 5 951 11 323

1) DNB Bank ASA har balanseført utlån som juridisk var overført til Eksportfinans, hvor DNB Bank ASA stiller garanti. Avtalen medførte at DNB Bank ASA har
rente- og kredittrisiko knyttet til overført portefølje. Ved utgangen av 2015 utgjorde disse porteføljene 2 212, ved utgangen av 2016 var balansen null. Motposten 
til utlånene var innskudd/innbetalte beløp fra Eksportfinans. DNB Bank ASA stiller også garanti for øvrige utlån i Eksportfinans. Det samlede garantiansvaret 
inngår i tabellen ovenfor.

Det ble ikke foretatt nedskrivninger på utlån til nærstående parter i 2015 og 2016. Det vises for øvrig til note 48 for informasjon om utlån til 
medlemmer i konsernledelse og styre. Transaksjoner med styrets varamedlemmer er ikke inkludert i tabellen ovenfor. Generelt gjelder at lån 
til ansatte i DNB skal løpe på etterskuddsvise, månedlige terminer med automatisk kontobelastning. Ansattes engasjementer ligger innenfor 
de rammene for løpetid som gjelder for vanlige kundeforhold, og det er stilt sikkerhet for slike lån i samsvar med lovkrav. 
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Note 50 Resultat per aksje
DNB-konsernet

2016 2015
Resultat for regnskapsåret (millioner kroner) 1) 2) 18 656 24 388
Majoritetsandel av periodens resultat (millioner kroner) 18 656 24 388
Majoritetsandel av periodens resultat eksklusive virksomhet holdt for salg (millioner kroner) 18 652 24 439
Resultat virksomhet og anleggsmidler holdt for salg, etter skatt 4 (51)
Gjennomsnittlig antall aksjer (i hele 1 000) 3) 1 627 735 1 627 744
Gjennomsnittlig antall aksjer, utvannet (i hele 1 000) 3) 1 627 735 1 627 744
Resultat/utvannet resultat per aksje (kroner) 11,46 14,98
Resultat/utvannet resultat per aksje eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 11,46 15,01
Resultat/utvannet resultat per aksje, virksomhet holdt for salg (kroner) 0,00 (0,03)

1) Andel tilordnet aksjonærer.
2) Endringen i regnskapstall for 2015 er ikke hensyntatt i beregning av resultat per aksje for 2015.
3) Beholdning av egne aksjer er trukket ut ved beregning av antall aksjer.

Nøkkeltallet resultat per aksje har som hovedformål å vise avkastning til konsernets ordinære aksjonærer. Påløpte renter i perioden, som skal 
utbetales til hybridkapitalinvestorene, har derfor blitt trukket fra resultat for perioden i beregningen av periodens resultat per aksje.

Note 51 Største aksjeeiere

Aksjer Andel
Aksjonærstruktur i DNB ASA per 31. desember 2016 i tusen i prosent

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet 553 792 34,00
Sparebankstiftelsen DNB 146 541 9,00
Folketrygdfondet 100 470 6,17
Fidelity International Limited (FIL) 43 129 2,65
BlackRock 37 303 2,29
Schroder Investment 27 111 1,66
T. Rowe Price Group 26 898 1,65
The Vanguard Group 24 377 1,50
MFS Investment Management 24 310 1,49
Newton Investment Management / BNY Mellon 23 630 1,45
State Street Global Advisors 23 043 1,41
Deutsche Asset Management 21 701 1,33
AXA / AllianceBernstein 17 435 1,07
BNP Paribas Investment / Alfred Berg 15 823 0,97
KLP Asset Management 15 745 0,97
Storebrand Asset Management 15 615 0,96
Danske Capital 15 371 0,94
DNB Asset Management 15 347 0,94
SAFE Investment Company 13 506 0,83
Columbia Threadneedle Investments 12 813 0,79
Sum største aksjonærer 1 173 959 72,08
Øvrige aksjonærer 454 840 27,92
Totalt 1 628 799 100,00

Det reelle eierskapet bak nominee-kontoer er beregnet basert på analyser gjort av en tredjepart.
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Note 52 Forretninger utenfor balansen og betingede utfall
Forretninger utenfor balansen og tilleggsopplysninger

DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Kontraktsgarantier 30 824 33 665
Betalingsgarantier 34 411 37 544
Lånegarantier 17 898 16 629
Garantier for skatter m.v. 6 557 7 271
Annet garantiansvar 2 713 3 258
Sum garantiansvar 92 403 98 366
Inneståelseserklæringer 6 106 11 827
Sum garantiansvar m.v. *) 98 509 110 194
Udisponerte kredittrammer og tilbud 606 055 598 132
Rembursforpliktelser 3 948 4 790
Andre forpliktelser 1 397 51
Sum forpliktelser 611 399 602 973
Sum garantiansvar og andre forpliktelser utenfor balansen 709 908 713 167

Pantsatte verdipapirer 

*) Herav kontragarantert av finansinstitusjoner 326 311

DNB Bank ASA er deltager og aksjonær i oppgjørssystemet Continuous Linked Settlement (CLS). Som aksjonær er DNB Bank ASA forpliktet til 
å bidra til å dekke eventuell underbalanse på CLS Banks felles oppgjørskonto for medlemsbankene selv om misligholdet er forårsaket av en 
annen medlemsbank. En slik underbalanse vil først bli søkt dekket av andre medlemsbanker basert på transaksjoner de respektive banker har 
hatt med den medlemsbanken som har forårsaket underbalansen i CLS Bank. Dersom det fortsatt skulle være udekket underbalanse i CLS 
Bank, blir denne dekket proratarisk av medlemsbankene i CLS, i henhold til CLS Bank International Rules, paragraf 9 "Loss Allocations". I 
henhold til dette avtaleverket mellom CLS og medlemsbankene, er den proratariske betalingsforpliktelsen knyttet til slik inndekning av gjen-
stående underbalanse begrenset til USD 30 millioner per medlemsbank. Ved utgangen av 2016 hadde DNB ikke balanseført forpliktelse i 
forbindelse med samarbeidet i CLS.

DNB Boligkreditt AS
DNB Boligkreditt hadde utstedt obligasjoner med fortrinnsrett med en samlet nominell verdi på 416 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Ved 
en eventuell konkurssituasjon har obligasjonseierne fortrinnsrett til sikkerhetsmassen i selskapet. 

Verdipapirgjeld DNB Boligkreditt
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Sum børsnoterte obligasjoner med fortrinnsrett før verdijusteringer 355 932 386 944
Sum private plasseringer under obligasjonsprogrammet før verdijusteringer 59 859 59 419

Verdijusteringer
Periodiserte renter 3 581 4 602
Mer-/mindreverdi 19 701 22 780
Sum verdipapirgjeld 439 072 473 745

Sikkerhetsmasse DNB Boligkreditt
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15
Lån sikret ved pant i bolig, atkomstdokument til bolig eller borettslagsandel (bolighypoteklån) 599 579 561 517
Fordringer i form av derivatavtaler 38 527 74 932
Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet 
Sikkerhetsmasse 638 106 636 449

Sikkerhetsmassens fyllingsgrad (prosent) 145,4 134,2
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Note 52 Forretninger utenfor balansen og betingede utfall (forts.)
Betingede utfall
DNB-konsernet vil, som en konsekvens av omfattende virksomhet i Norge og i utlandet, regelmessig være part i en rekke rettstvister. Ingen av 
disse rettstvistene anses å ha vesentlig betydning for vurdering av konsernets finansielle stilling.

DNB-konsernet er involvert i flere klage- og tvistesaker knyttet til strukturerte produkter og andre investeringsprodukter.

Den 21. juni 2016 tok Forbrukerrådet ut stevning i gruppesøksmål for Oslo tingrett mot DNB Asset Management AS, et heleid datterselskap 
av DNB ASA som leverer fondsforvaltningstjenester. Forbrukerrådet har fremmet krav om erstatning og prisavslag på 690 millioner kroner på 
vegne av nåværende og tidligere andelseiere i et fond forvaltet av DNB Asset Management AS og to fond som er innfusjonert i dette. Forbruker-
rådet hevder at andelseierne urettmessig skal ha blitt belastet for høye provisjoner for aktiv forvaltning, mens fondet skal ha blitt forvaltet som et 
indeksfond. Oslo tingrett avsa 6. januar 2017 avgjørelse om at saken kan fremmes som gruppesøksmål. DNB Asset Management AS bestrider 
kravet, og det er ikke gjennomført regnskapsmessige avsetninger for dette. Selskapet bestrider også at vilkårene for gruppesøksmål er oppfylt, 
og har anket tingrettens avgjørelse om at saken kan fremmes som gruppesøksmål.
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Resultatregnskap
DNB ASA

Beløp i millioner kroner Note 2016 2015
Sum renteinntekter 43 108
Sum rentekostnader (312) (246)
Netto renteinntekter (268) (138)
Provisjonskostnader m.v. (7) (5)
Andre inntekter 2 11 213 8 282
Netto andre driftsinntekter 11 205 8 276
Sum inntekter 10 937 8 139
Lønn og andre personalkostnader (4) (6)
Andre kostnader (461) (402)
Sum driftskostnader (465) (408)
Driftsresultat før skatt 10 472 7 731
Skattekostnad 4 0 (1 815)
Resultat/totalresultat for regnskapsåret 10 472 5 916

Resultat/utvannet resultat per aksje (kroner) 6,43 3,63
Resultat per aksje eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 6,43 3,63

Balanser
DNB ASA

Beløp i millioner kroner Note 31.12.16 31.12.15

Eiendeler
Fordringer på DNB Bank ASA 6 6 824 6 160
Eierinteresser i konsernselskaper 5 74 270 68 980
Fordringer på konsernselskaper 6 11 013 8 369
Sum eiendeler 92 107 83 510

Gjeld og egenkapital
Kortsiktig gjeld til DNB Bank ASA 6 8 6
Gjeld til andre konsernselskaper 6 5 290 1 500
Annen gjeld og avsetninger 2 9 285 8 740
Langsiktig gjeld til DNB Bank ASA 6 16 342 13 269
Sum gjeld 30 925 23 516

Aksjekapital 16 288 16 288
Overkurs 22 556 22 556
Annen egenkapital 22 337 21 149
Sum egenkapital 61 181 59 994
Sum gjeld og egenkapital 92 107 83 510

Endring i egenkapital

DNB ASA 
Aksje- Annen Sum 

Beløp i millioner kroner kapital Overkurs egenkapital egenkapital 
Balanse per 31. desember 2014 16 288 22 556 22 563 61 408
Periodens overskudd 5 916 5 916
Avsatt utbytte for 2015 (4,50 kroner per aksje) (7 330) (7 330)
Balanse per 31. desember 2015 16 288 22 556 21 149 59 994
Periodens overskudd 10 472 10 472
Avsatt utbytte for 2016 (5,70 kroner foreslått per aksje) (9 284) (9 284)
Balanse per 31. desember 2016 16 288 22 556 22 337 61 181

Overkurs og Annen egenkapital kan anvendes i samsvar med allmennaksjelovens bestemmelser.

Aksjekapitalen i DNB ASA er 16 287 988 610 kroner fordelt på 1 628 798 861 aksjer, hver pålydende 10 kroner. Se Note 51 for DNB-konsernet, som spesifiserer de 
største aksjeeiere i DNB ASA.
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Kontantstrømoppstilling
DNB ASA

Beløp i millioner kroner 2016 2015

Operasjonelle aktiviteter
Netto rentebetaling til konsernselskaper (267) (138)
Utbetaling til drift (1 883) (13)
Betalt skatt (1 410) (2)
Netto kontantstrøm fra driften (3 560) (153)

Investeringsaktiviteter
Netto utbetaling langsiktige investeringer i aksjer (1 800)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 800)

Finansieringsaktiviteter
Netto innbetaling av konsernbidrag 7 069 6 250
Utbetaling av utbytte (7 330) (6 189)
Netto innbetaling av lån fra kredittinstitusjoner 815
Netto innbetaling av lån fra andre konsernselskaper 4 484 1 427
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 4 224 2 303
Sum kontantstrøm 664 350
Kontanter per 1. januar 6 160 5 810
Netto innbetaling av kontanter 664 350
Kontanter per 31. desember 6 824 6 160

Note 1 Regnskapsprinsipper
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
DNB ASA er morselskap i DNB-konsernet. DNB ASA avlegger regnskap i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift paragraf 
1-6 om forenklet IFRS. Dette innebærer at selskapets innregning og måling fullt ut er i samsvar med IFRS, med unntak av at forenklet IFRS 
også gir adgang til å inntektsføre avsatt utbytte og konsernbidrag i datterselskaper og bokføre styrets forslag til utbytte og konsernbidrag som 
gjeld på balansedagen. Etter IFRS skal utbytte klassifiseres som egenkapital inntil det er besluttet på generalforsamlingen. 

Eierinteresser i konsernselskaper
Datterselskaper defineres som selskaper hvor DNB ASA, direkte eller indirekte har kontroll. Kontroll over et selskap påvises gjennom 
DNB ASA’s evne til å utøve sin makt for å påvirke den variable avkastningen som selskapet er eksponert for gjennom sin involvering. 

Når stemmerettigheter er relevante antas DNB ASA å ha kontroll når selskapet direkte eller indirekte har mer enn halvparten av eierinteressene 
i et annet selskap, med mindre DNB ASA gjennom avtaler ikke har tilsvarende stemmerett i relevante besluttende organer. For mer informasjon 
se note 5 Eierinteresser i konsernselskaper per 31. desember 2016.

Investeringer i datterselskaper vurderes i selskapsregnskapet etter kostmetoden. Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt for det 
foreligger objektive indikasjoner på verdifall. Hvis det foreligger slike indikasjoner, testes investeringen for nedskrivning. 

Transaksjoner med konsernselskaper
Transaksjoner med konsernselskaper gjennomføres basert på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Utbytte og konsernbidrag
Utbytte og konsernbidrag fra konsernselskaper regnskapsføres i DNB ASA samme år som avsetning skjer i givende selskap. Mottatt konsern-
bidrag klassifiseres som utbytte når det er å anse som avkastning på investert kapital. Styrets forslag til utbytte og konsernbidrag regnskaps-
føres som gjeld på balansedagen. Avsatt utbytte inngår under Annen gjeld og avsetninger i balansen.

Skatt
Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret og endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel.

Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i fremtiden. Vurde-
ringen baseres på balanse- og skatteposisjoner på balansedagen. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller innenfor samme 
tidsintervall vurderes mot hverandre. Utsatt skattefordel bokføres som eiendel i balansen når det er sannsynlig at de skattereduserende 
elementene vil kunne realiseres.
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Kontantstrømoppstilling
DNB ASA

Beløp i millioner kroner 2016 2015
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NOTE 1 Regnskapsprinsipper



Note 2 Utbytte/konsernbidrag fra datterselskaper

Utbytte/konsernbidrag DNB ASA 
Beløp i millioner kroner 2016 2015
Mottatt konsernbidrag/utbytte fra:

DNB Bank ASA 9 318 6 849
DNB Livsforsikring AS 1 090 1 095
DNB Forsikring AS 450 150
DNB Asset Management Holding AS 355 275
Korreksjon vedørende tidligere år (86)

Sum konsernbidrag 11 213 8 282

Disponeringer DNB ASA 
Beløp i millioner kroner 2016 2015
Utbytteforslag per aksje (kroner) 5,70 4,50
Aksjeutbytte 9 284 7 330
Overføring til annen egenkapital 1 188 (1 414)
Totalt disponert 10 472 5 916

Note 3 Godtgjørelser og lignende

DNB ASA har ikke egne ansatte som ikke også er ansatt i et av datterselskapene, og kjøper tjenester fra øvrige selskaper i konsernet. 
Konsernsjef og konserndirektører har sitt ansettelsesforhold både i DNB ASA og i et av de underliggende konsern-selskapene. Personal-
kostnader og øvrige administrative kostnader knyttet til disse personene fordeles mellom datterselskapene og DNB ASA basert på forbruk. 

Se note 48 for DNB-konsernet, hvor godtgjørelser og lignende er spesifisert nærmere. Se også note 7 for DNB ASA, som spesifiserer aksjer 
i DNB ASA eid av medlemmer av styrende organer og ledende ansatte.

Note 4 Skatt

DNB ASA
Beløp i millioner kroner 2016 2015

Skattegrunnlag
Driftsresultat før skatt i DNB ASA 10 472 7 731
Skattefrie inntekter, konsernbidrag (10 473) (1 095)
Andre skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader 1 86
Årets skattegrunnlag 6 722

Skattekostnad
Betalbar skatt (1 815)
Sum skattekostnad (1 815)

Effektiv skattesats i 2016 var null prosent. Effektiv skattesats i 2015 var 23 prosent. Differanse mellom effektiv skattesats og nominell skattesats 
skyldes at det ble mottatt skattefrie inntekter i form av konsernbidrag og utbytte. 
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NOTE 2 Utbytte/konsernbidrag fra datterselskaper

NOTE 3 Godtgjørelser og lignende

NOTE 4 Skatt



Note 5 Eierinteresser i konsernselskaper per 31. desember 2016 1)

DNB ASA
Beløp i tusen Selskapets Antall Pålydende Eierandel Balanseført 
Verdier i norske kroner når ikke annet er angitt aksjekapital aksjer verdi i prosent verdi 
DNB Bank 18 314 311 183 143 110 18 314 311 100 54 092 502

DNB Capital 2) 100
DNB Invest Denmark DKK 12 765 228 12 765 228 468 DKK 12 765 228 100
DNB Bankas EUR 190 205 5 710 134 EUR 190 205 100
DNB Banka EUR 191 178 191 178 337 EUR 191 178 100
DNB Pank EUR 9 376 937 643 EUR 9 376 100
DNB Bank Polska PLN 1 257 200 1 257 200 000 PLN 1 257 200 100
Aksje- og Eiendomsinvest 100 100 000 100 100
Bryggetorget Holding 3 250 2 500 3 250 100
DNB Asia 3) SGD 20 000 20 000 000 SGD 20 000 100
DNB Asia 3) USD 1 500 000 150 000 000 USD 1 500 000 100
DNB Boligkreditt 3 857 000 38 570 000 3 857 000 100
DNB Eiendom 10 003 100 033 10 003 100
DNB Eiendomsutvikling 91 000 91 000 000 91 000 100
DNB Luxembourg EUR 70 000 70 000 EUR 70 000 100
DNB Markets Inc. USD 1 1 000 USD 1 100
DNB Meglerservice 1 200 12 1 200 100
DNB Næringskreditt 550 000 550 000 550 000 100
DNB Næringsmegling 1 000 10 000 1 000 100
DNB Sweden SEK 100 000 100 000 000 SEK 100 000 100
DNB (UK) Limited GBP 200 200 000 GBP 200 100
Godfjellet 8 030 8 030 8 030 100
Godfjorden 1 000 10 000 1 000 100

DNB Asset Management Holding  274 842 220 050 274 842 100 2 182 107
DNB Asset Management 109 680 548 402 109 680 100
DNB Asset Management (Asia) HKD 25 000 25 000 000 HKD 25 000 100
DNB Asset Management SEK 3 921 39 206 SEK 3 921 100
DNB Asset Management EUR 425 5 000 EUR 425 100

DNB Forsikring 265 000 265 000 265 000 100 462 790
DNB Livsforsikring 1 750 337 64 827 288 1 750 337 100 17 532 795

DNB Næringseiendom 1 020 20 000 1 020 100
DNB Eiendomsholding 56 433 1 56 433 100

Sum eierinteresser i konsernselskaper 74 270 194

1) Vesentlige datter- og datterdatterselskaper i DNB-konsernet.
2) DNB Capital LLC, Limited Liability Company har en innskutt egenkapital på 2,4 milliarder USD.
3) DNB Asia Ltd har en del av sin aksjekapital i SGD (som følge av lokale krav) og en del i USD.

Note 6 Fordringer på og gjeld til andre konsernselskaper

Transaksjoner med andre selskaper i DNB-konsernet DNB ASA
Beløp i millioner kroner 31.12.16 31.12.15

Fordringer konsernselskap
Bankinnskudd i DNB Bank ASA 6 824 6 160
Fordring konsernbidrag 11 013 8 369

Gjeld konsernselskap
Gjeld til DNB Bank ASA 16 350 13 275
Skyldig konsernbidrag DNB Livsforsikring AS 5 290 1 500

Alle transaksjoner med nærstående parter er til markedsbetingelser.
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Note 7 Aksjer i DNB ASA eid av styret og ledende ansatte
Antall aksjer Antall aksjer
tildelt i 2016 31.12.16

Styret i DNB ASA
Anne Carine Tanum, leder 400 000
Tore Olaf Rimmereid, nestleder 10 611
Jarle Bergo 225
Carl A. Løvvik 1 191
Vigdis Mathisen 481
Jaan Ivar Semlitsch 12 300
Berit Svendsen

Ledende ansatte
Rune Bjerke, konsernsjef 6 265 52 964
Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans (til 1. mars 2017) 4 062 53 485
Kjerstin Braathen, konserndirektør finans (fra 1. mars 2017) 3 198 22 931
Trond Bentestuen, konserndirektør 3 326 20 692
Ottar Ertzeid, konserndirektør 9 597 220 140
Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør 2 000
Liv Fiksdahl, konserndirektør 3 326 25 858
Rune Garborg, konserndirektør 10 931
Solveig Hellebust, konserndirektør 2 688 17 560
Bengt Olav Lund, divisjonsdirektør 1) 9 238
Thomas Midteide, konserndirektør 2 197 7 928
Kari Olrud Moen, konserndirektør 2 942 23 440
Tom Rathke, konserndirektør 4 014 35 366
Harald Serck-Hanssen, konserndirektør 4 583 31 770
Terje Turnes, konserndirektør 1 805 21 375

Konsernrevisjon
Tor Steenfeldt-Foss, konserndirektør

1) Fungerende leder av Wealth Management fra mai 2016.

Oversikten viser antall aksjer eid av vedkommende person samt nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse, 
jfr. Lov om årsregnskap mv. paragraf 7-26. Valgt revisor har ikke aksjer i DNB ASA.

Oslo, 8. mars 2017
I styret for DNB ASA

Anne Carine Tanum Tore Olaf Rimmereid
(styreleder) (nestleder)

Jarle Bergo Carl A. Løvvik Vigdis Mathisen

Jaan Ivar Semlitsch Berit Svendsen

Rune Bjerke 
(konsernsjef) 
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ERKLÆRING I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDELLOVENS PARAGRAF 5-5

i bekrefter at konsernets og selskapets årsregnskap for 
2016 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar 
med gjeldende regn skaps standarder og at opplysningene i 
regnskapet gir et rett visende bilde av konsernets og selskapets 

eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Styrets årsberetning gir en rettvisende oversikt over utviklingen, 
resultatet og stillingen til konsernet og selskapet, sammen med 
en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer 
konsernet står overfor.

Anne Carine Tanum

(styreleder)

Tore Olaf Rimmereid

(nestleder)

Carl A. LøvvikJarle Bergo Vigdis Mathisen

Jaan Ivar Semlitsch Berit Svendsen

Rune Bjerke

(konsernsjef) 

Kjerstin R. Braathen

(konserndirektør finans)

Oslo, 8. mars 2017

I styret for DNB ASA

Anne Carine Tanum

Jarle Bergo 

Rune Bjerke

V
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REVISORS BERETNING

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dronning Eufemias gate 6, NO-0191 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf:   +47 24 00 24 00
Fax: +47 24 00 24 01
www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i DNB ASA

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for DNB ASA som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. 

Selskapsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap, endringer i egenkapital 
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap, totalresultat, endringer i 
egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av 
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening

► er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter.
► gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling og av selskapets

resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

► gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling og av konsernets 
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og 
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Sentrale forhold ved revisjonen
Sentrale forhold ved revisjonen er de forhold vi mener var av størst betydning ved revisjonen av 
årsregnskapet for 2016. Disse forholdene ble håndtert ved revisjonens utførelse og da vi dannet oss vår 
mening om årsregnskapet som helhet, og vi konkluderer ikke særskilt på disse forholdene. Vår 
beskrivelse av hvordan vi revisjonsmessig håndterte hvert forhold omtalt nedenfor, er gitt på den 
bakgrunnen.

Vi har også oppfylt våre forpliktelser beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 
årsregnskapet når det gjelder disse forholdene. Vår revisjon omfattet følgelig handlinger utformet for å 
håndtere vår vurdering av risiko for vesentlige feil i årsregnskapet. Resultatet av våre revisjonshandlinger, 
inkludert handlingene rettet mot forholdene omtalt nedenfor, utgjør grunnlaget for vår konklusjon på 
revisjonen av årsregnskapet.
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Nedskrivninger på utlån

Utlån til kunder representerer 57 % av totale eiendeler i konsernregnskapet. Nedskrivninger på utlån 
beregnes individuelt for vesentlige utlån når objektive bevis for verdifall er identifisert, eller samlet for 
grupper av lån som ikke måles individuelt, og der de objektive bevisene for verdifall identifiseres på 
porteføljebasis. Det å identifisere verdifall og beregne tap på utlån er i seg selv prosesser som involverer 
skjønn med hensyn til ulike forutsetninger og faktorer, herunder motpartens finansielle stilling, forventede 
fremtidige kontantstrømmer, priser som er observerbare i markedet og forventede netto salgspriser. 
Bruken av ulike modelleringsteknikker og forutsetninger kan gi vesentlig forskjellige estimater for 
nedskrivninger på utlån. Sektorene for oljeservice, offshore og olje & gass har vært gjenstand for økt 
usikkerhet som en følge av en lav oljepris og en generell nedgang i relaterte markeder. Nedskrivninger på 
utlån på dette området er vesentlige og gjenstand for estimatusikkerhet, og vi har derfor vurdert 
nedskrivninger på utlån til å være et sentralt forhold ved revisjonen. 

Vi har vurdert utformingen og testet effektiviteten av interne kontroller over nedskrivningene på 
individuelle lån og grupper av lån vurdert samlet. For vesentlige individuelle lån omfattet våre handlinger 
en vurdering av identifiserte tapshendelser og testing av forutsetningene benyttet i modellene, herunder 
de forventede fremtidige kontantstrømmene og den estimerte verdien av underliggende sikkerheter. Vi 
testet også at modellene var matematisk nøyaktige. For gruppevise nedskrivninger på utlån vurderte vi de 
viktigste input-variablene til og forutsetningene for modellene, og der det var relevant, sammenliknet vi 
data og forutsetninger med eksterne referansepunkter. Vi kontrollerte også at modellene var matematisk 
nøyaktige. 

Se note 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 i konsernregnskapet for mer informasjon.

Verdsettelse av finansielle instrumenter  

Unoterte eller ikke-likvide finansielle instrumenter målt til virkelig verdi verdsettes på grunnlag av modeller 
med forutsetninger som ikke er observerbare i markedet. Verdsettelsen av disse instrumentene har derfor 
en høyere risiko for feil. Slike instrumenter omfatter eiendeler på NOK 100 569 millioner og gjeld på NOK 
1 062 millioner målt til virkelig verdi i balansen i konsernregnskapet og klassifisert som nivå 3-
instrumenter i verdsettelseshierarkiet. Siden disse unoterte eller ikke-likvide instrumentene er vesentlige, 
har vi ansett verdsettelsen for å være et sentralt forhold ved revisjonen.

Vi vurderte utformingen og testet effektiviteten av interne kontroller over verdsettelsesprosessen, 
herunder ledelsens valg og godkjennelse av forutsetninger og metodikker brukt i modellbaserte 
beregninger. Vurderingen omfattet også ledelsens kontroll av verdsettelser utført av interne eksperter. Vi 
kontrollerte metodikk for prissettingsmodeller mot bransjepraksis og retningslinjer for verdsettelser. I
tillegg utførte vi uavhengige verdsettelser av utvalgte instrumenter og brukte eksterne kildedata når det 
var tilgjengelig. Vi sammenliknet resultatene av våre verdsettelser med konsernets. 

Nivå 3-instrumenter, som er oppført til virkelig verdi i balansen, omtales i note 29 i konsernregnskapet.

Sikringsbokføring – renterisiko på langsiktig verdipapirgjeld

Derivater brukes for å styre renterisiko på langsiktig verdipapirgjeld i fremmede valutaer. Derivater og 
verdipapirgjeld utpekt som sikringsrelasjoner ved første gangs innregning, regnskapsføres som virkelig 
verdi-sikringer. Effektiviteten i sikringsforholdene vurderes i begynnelsen og slutten av den relevante 
perioden. Bruken av sikringsbokføring og dokumentasjon av effektive sikringsrelasjoner kan være 
skjønnsmessig og krever tett oppfølging av ledelsen. Siden sikringsrelasjonene er vesentlige, anser vi at 
sikringsbokføring av renterisiko på langsiktig verdipapirgjeld er et sentralt forhold ved revisjonen.

Vi vurderte utformingen og testet effektiviteten av interne kontroller over utpeking og løpende oppfølging
av sikringsrelasjonene, inkludert testing av effektiviteten av sikringsrelasjonene. Vi vurderte om 
sikringsdokumentasjonen var i samsvar med kravene i regnskapsstandardene. Vi kontrollerte 
avstemminger mellom underliggende kildesystemer og dokumenter brukt til å behandle og dokumentere 
sikringsforhold, herunder at sikringseffektiviteten var matematisk nøyaktig og riktig beregnet. 

Se note 21 i konsernregnskapet for mer informasjon.
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Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og konsernsjef (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon. Vår 
uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet 
eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den ellers viser seg å inneholde 
vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for 
selskapsregnskapet, og i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU 
for konsernregnskapet. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og 
innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for 
feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste 
utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk 
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige; 
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► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig og, basert på 
innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller 
forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med 
at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder 
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid 
medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede; 

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde;

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen
til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om 
konsernregnskapet. Vi er ansvarlige for å fastsette strategien for, følge opp og gjennomføre 
konsernrevisjonen, og vi har et udelt ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Vi avgir en uttalelse til styret om at vi har etterlevd relevante etiske krav til uavhengighet, og 
kommuniserer med dem alle relasjoner og andre forhold som med rimelighet kan tenkes å kunne påvirke 
vår uavhengighet, og der det er relevant, om tilhørende forholdsregler.

Av de forholdene vi har kommunisert med styret, tar vi standpunkt til hvilke som var av størst betydning 
for revisjonen av regnskapet for den aktuelle perioden, og som derfor er sentrale forhold ved revisjonen. 
Vi beskriver disse forholdene i revisjonsberetningen med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring 
av forholdet, eller dersom vi, i ekstremt sjeldne tilfeller, beslutter at forholdet ikke skal omtales i 
beretningen siden de negative konsekvensene ved å gjøre dette med rimelighet må forventes å oppveie 
allmennhetens interesse av at forholdet blir omtalt. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen og om redegjørelser om foretaksstyring og 
samfunnsansvar
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet, 
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet 
og i samsvar med lov og forskrifter.
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Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge.

Oslo, 8. mars 2017
ERNST & YOUNG AS

Anders Gøbel
statsautorisert revisor
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Nøkkeltall
DNB-konsernet 

2016 2015 2014 2013 2012

Renteanalyse
1. Sum gjennomsnittlige rentemarginer, volumvektet (%) 1) 2) 1,32 1,33 1,31 1,31 1,18
2. Gjennomsnittlig rentemargin på ordinære utlån til kunder (%) 1) 2) 2,04 2,17 2,33 2,34 1,97
3. Gjennomsnittlig rentemargin på innskudd kunder (%) 1) 2) 0,21 0,01 (0,25) (0,31) (0,14)

Rentabilitet/lønnsomhet
4. Netto andre driftsinntekter i prosent av samlede inntekter 34,6 34,5 34,2 35,2 34,8
5. Kostnadsgrad (%) 40,9 36,9 41,9 45,7 49,1
6. Egenkapitalavkastning (%) 10,1 14,5 13,8 13,1 11,7
7. Riskojustert egenkapitalavkastning (%) 11,1 11,2 12,3 12,8 11,5
8. Gjennomsnittlig egenkapital inklusive avsatt utbytte (millioner kroner) 184 056 168 509 149 460 133 242 118 261
9. Avkastning på gjennomsnittlig risikovektet volum (%) 1,75 2,14 1,89 1,61 1,25

Soliditet ved utgangen av perioden
10. Ren kjernekapitaldekning, overgangsregel (%) 16,0 14,4 12,7 11,8 10,7
11. Kjernekapitaldekning, overgangsregel (%) 17,6 15,3 13,0 12,1 11,0
12. Kapitaldekning, overgangsregel (%) 19,5 17,8 15,2 14,0 12,6
13. Ren kjernekapital ved utgangen av perioden (millioner kroner) 168 214 162 906 142 108 128 072 115 627
14. Risikovektet volum, overgangsregel (millioner kroner) 1 051 498 1 129 373 1 120 659 1 089 114 1 075 672

Utlånsportefølje og nedskrivninger
15. Periodens individuelle nedskrivninger i prosent av gjennomsnittlige netto utlån 

til kunder 1)
(0,34) (0,13) (0,14) (0,18) (0,22)

16. Periodens nedskrivninger i prosent av gjennomsnittlige netto
utlån til kunder 1)

(0,48) (0,15) (0,12) (0,17) (0,24)
17. Netto misligholdte og netto tapsutsatte engasjementer

i prosent av netto utlån 1)
1,49 0,76 0,96 1,38 1,50

18. Netto misligholdte og netto tapsutsatte engasjementer ved
utgangen av perioden (millioner kroner) 1)

25 654 13 982 17 261 20 749 19 740

Likviditet
19. Innskuddsdekning ved utgangen av perioden (%) 62,0 61,2 65,4 64,7 62,5

Kapital eiet eller forvaltet av DNB
20. Kundemidler under forvaltning ved utgangen av perioden (milliarder kroner) 548 563 549 519 459
21. Forvaltet kapital ved utgangen av perioden (milliarder kroner) 2 931 2 901 2 936 2 656 2 537
22. Gjennomsnittlig forvaltningskapital (milliarder kroner) 2 841 2 946 2 712 2 543 2 411
23. Sparemidler ved utgangen av perioden (milliarder kroner) 1) 1 519 1 507 1 490 1 387 1 270

Ansatte
24. Antall årsverk ved utgangen av perioden 11 007 11 380 11 643 12 016 13 291

DNB-aksjen
25. Antall aksjer ved utgangen av perioden (1 000) 1 628 799 1 628 799 1 628 799 1 628 799 1 628 799
26. Gjennomsnittlig antall aksjer (1 000) 1 628 799 1 628 799 1 628 799 1 628 799 1 628 799
27. Resultat per aksje (kroner) 11,46 14,98 12,67 10,75 8,48
28. Resultat per aksje eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 11,46 15,01 12,68 10,75 8,42
29. Utbytte per aksje (kroner) 3) 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10
30. Aksjonæravkastning (%) 22,2 1,9 4,7 57,6 23,7
31. Direkteavkastning (%) 4,44 4,10 3,16 2,49 2,98
32. Egenkapital per aksje inklusive avsatt utbytte ved utgangen av perioden 

(kroner) 116,94 111,57 97,45 87,15 78,11
33. Aksjekurs ved utgangen av perioden (kroner) 128,40 109,80 110,70 108,50 70,40
34. P/E (price/earnings) 11,20 7,33 8,74 10,09 8,37
35. P/B (pris/bokført verdi) 1,10 0,98 1,14 1,25 0,90
36. Børsverdi (milliarder kroner) 209,1 178,8 180,3 176,7 114,7

1) Inkluderer eiendeler og gjeld i Baltikum som ble reklassifisert til holdt for salg i august 2016.
2) Fra og med første kvartal 2016, er rentemarginene basert på kundesegmenter. Tidligere perioder er omarbeidet tilsvarende.
3) Utbytteforslag for 2016.

Se neste side for definisjoner av utvalgte nøkkeltall.
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Definisjoner av utvalgte nøkkeltall
1, 2, 3 Basert på nominelle verdier eksklusive nedskrevne lån, målt mot 3-måneders pengemarkedsrente.

5 Sum driftskostnader i forhold til sum inntekter. 

6 Egenkapitalavkastningen er beregnet som aksjonærenes andel av resultat for perioden i forhold til gjennomsnittlig egenkapital uten hybridkapital. 

7 Risikojustert egenkapitalavkastning er definert som risikojustert resultat (aksjonærenes andel) i prosent av gjennomsnittlig egenkapital uten hybridkapital.
Risikojustert resultat er et uttrykk for hva resultatet ville vært i en normalisert situasjon blant annet ved at regnskapsførte nedskrivninger på utlån erstattes 
av normaliserte tap og justering for vesentlige engangsposter.

8 Gjennomsnittlig egenkapital er beregnet ut fra regnskapsført egenkapital inklusive avsatt utbytte, men uten hybridkapital slik at beløpet tilsvarer 
aksjonærenes andel av egenkapitalen.

9 Aksjonærenes andel av resultat for perioden i forhold til gjennomsnittlig risikovektet volum.

20 Sum midler til forvaltning for eksterne kunder i DNB Asset Management, DNB Livsforsikring og DNB Forsikring.

21 Sum eiendeler og kundemidler under forvaltning.

23 Sum innskudd fra kunder, kundemidler under forvaltning og aksjeindeksobligasjoner.

25 Generalforsamlingen 26. april 2016 ga styret i DNB ASA fullmakt til å kjøpe egne aksjer for samlet pålydende inntil 325 759 772 kroner svarende til 
2 prosent av aksjekapitalen. Aksjene skal kjøpes i et regulert marked. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom 10 og 200 kroner. Fullmakten er gyldig i 
tolv måneder fra 26. april 2016. Ervervede aksjer skal innløses i henhold til reglene om kapitalnedsettelse. Det er inngått avtale med staten v/Nærings-
og fiskeridepartementet som innebærer at det ved innløsning av ervervede aksjer skal foretas en forholdsmessig innløsning av aksjer tilhørende staten 
slik at statens eierandel holdes konstant. 

27 Aksjonærenes andel av resultatet i forhold til gjennomsnittlig antall aksjer fratrukket eventuell beholdning av egne aksjer.

28 Aksjonærenes andel av resultatet eksklusive resultat virksomhet holdt for salg. Beholdning av egne aksjer er trukket ut ved beregning av antall aksjer.

30 Sluttkurs ved utgangen av perioden minus sluttkurs ved begynnelsen av perioden, inkludert utbytte reinvestert i DNB-aksjer den dagen utbytte mottas i 
forhold til sluttkurs ved begynnelsen av perioden.

32 Aksjonærenes andel av egenkapitalen, det vil si uten hybridkapital, ved utgangen av perioden i forhold til antall aksjer.

34 Sluttkurs ved utgangen av perioden i forhold til gjennomsnittlig resultat per aksje.

35 Sluttkurs ved utgangen av perioden i forhold til egenkapital ved utgangen av perioden.

36 Antall aksjer multiplisert med sluttkurs ved utgangen av perioden.

Global systemviktig bank og indikatorverdier
DNB Bank ASA er av EBA (European Banking Authority) definert som en potensiell global systemviktig bank, da samlet eksponering på og utenfor balansen over-
stiger 200 milliarder euro. DNB Bank ASA leverer derfor data til EBA til beregning av definerte indikatorverdier. Se bis.org/bcbs/gsib/ for mer informasjon. DNBs 
indikatorverdier per 31. desember 2016 vil være tilgjengelige på dnb.no/ir i april 2017.
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Generalforsamling 25. april
Utbetaling av utbytte fra 5. mai
1. kvartal 28. april
2. kvartal 12. juli
3. kvartal 26. oktober

KONTAKTPERSONER

Kjerstin Braathen
Konserndirektør finans
Telefon: 905 66 848
kjerstin.braathen@dnb.no
 
Rune Helland
Leder Investor Relations
Telefon: 23 26 84 00 / 977 13 250
rune.helland@dnb.no

Amra Koluder
SVP Investor Relations
Telefon: 23 26 84 08 / 977 35 378
amra.koluder@dnb.no

GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling avholdes 
25. april 2017 kl. 15.00 i DNBs lokaler, 
Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika, Oslo. 
Informasjon om påmelding og dagsorden er 
tilgjengelig på dnb.no/generalforsamling.

Aksjonærer som er registrert som eiere 
i DNB ASA gjennom VPS, Verdi papir
sentralen, kan motta inn kalling til general
forsamlingen elektronisk. Den enkelte VPS 
kontofører kan gi ytterligere informasjon 
om Investor tjenester. Aksjonærer med 
VPS konto i DNB som ikke ønsker å 
motta inn kalling per post, og som ikke 
har nett bank i DNB, kan registrere seg på 
dnb.no/investor tjenester. Velg «Bestill
person» eller «Bestillbedrift». Aksjonærer 
som har nettbank i DNB, kan i nettbanken 
gå til meny «Sparing og Investering». 
Velg Investor tjenester og følg prosedyre 
derfra. Kunder som har BankID kan også 
logge seg inn via vps.no.

www.dnb.no/generalforsamling
www.dnb.no/investortjenester
www.vps.no
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FORBEHOLD I FORBINDELSE 
MED UTTALELSER OM 
FREMTIDEN

Denne rapporten inneholder 
uttalelser om DNBs fremtids-
utsikter, blant annet estimater, 
strategier og mål. Alle uttalelser 
om fremtiden er forbundet med 
risiko og usikkerhet, og den 
faktiske utviklingen og resultatene 
vil derfor kunne avvike vesentlig 
fra det som er blitt uttalt eller 
antydet.



Til stede. Hver dag. 
Når det gjelder som mest.
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