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2 Viktige hendelser i 2009 DnB NOR Bank-konsernet årsrapport 2009 

Viktige hendelser i 2009 
 2009 2008  

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt (millioner kroner) 18 094 16 240 

Resultat (millioner kroner) 6 139 9 215  

Forvaltningskapital ved utgangen av året (milliarder kroner)  1 616 1 638  

Egenkapitalavkastning (prosent)  10,0 14,0 
  

For detaljert nøkkeltalloppstilling, se side 108. 
 

1. kvartal 
• Aksjemarkedet snudde fra nedgang til oppgang 

• Regjeringen offentliggjorde etableringen av Statens finansfond og Statens obligasjonsfond med en samlet 
kapital på 100 milliarder kroner 

• Tilgangen på langsiktig finansiering ble bedret 

• DnB NOR presenterte strategi og oppdaterte mål på kapitalmarkedsdagen 

 

2. kvartal 
• DnB NOR Bank utstedte et stort usikret obligasjonslån og var blant de få bankene som kunne låne penger 

uten statsgaranti 

• DnB NOR Bank etablerte DnB NOR Næringskreditt 

 

3. kvartal 
• Finansmarkedene bedret seg  

• DnB NOR Bank etablerte forretningsområdene Retail Norge og Storkunder og internasjonal  

• DnB NOR kunngjorde planer om å styrke egenkapitalen gjennom en emisjon av ordinære aksjer  

• DnB NOR Banks rating fra Moody's ble nedjustert til Aa3 

• DnB NOR ble tatt opp i Dow Jones World Sustainability Index 

 

4. kvartal 
• Norges Bank var første sentralbank som igjen hevet rentenivået 

• DnB NOR Banks finansieringssituasjon ble normalisert, men bankkonsernet hadde fremdeles høyere 
finansieringskostnader enn før finanskrisen 

• DnB NOR gjennomførte en egenkapitalemisjon på netto 13,9 milliarder kroner 

• DnB NOR Banks rating fra Standard & Poor's ble nedjustert til A+ med stabile utsikter 

• DnB NOR Bank ble kåret til norsk mester i klassen boliglån over 2 millioner kroner av bladet Dine Penger 

• Postbanken og DnB NOR Bank ble kåret til henholdsvis beste og fjerde beste bank i Norge av Norsk 
Familieøkonomi 

• DnB NOR Banks styre besluttet å igangsette evalueringsperioden for aksjonæravtalen med NORD/LB 
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Styrets årsberetning 
 
 
I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter styret at 
betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede. 
 
DnB NOR Bank avlegger i samsvar med regnskapslovens paragraf 3-9 
årsregnskap for bankkonsernet i overensstemmelse med IFRS, 
International Financial Reporting Standards, godkjent av EU. DnB 
NOR Bank ASAs selskapsregnskap avlegges etter forenklet IFRS. 
 
Virksomheten i 2009 
DnB NOR Bank-konsernet 1) opplevde i 2009 et turbulent og krevende 
år preget av finansuro og nedgangskonjunkturer både i Norge og 
internasjonalt. I andre halvår ble imidlertid den økonomiske situa-
sjonen gradvis bedre. På tross av utfordringene leverte bank-
konsernet positive resultater i alle kvartaler i 2009.  
 Norges relativt sterke økonomiske stilling medførte at bank-
konsernets norskrelaterte virksomhet, som utgjør mer enn 80 pro-
sent av virksomheten, ble mindre påvirket av nedgangen i økonomien 
enn finansinstitusjoner i mange andre land. Driftsresultat før ned-
skrivninger og skatt økte med 11,4 prosent fra 2008, til 18 094 mil-
lioner kroner.  
 Bankkonsernet opplevde imidlertid en betydelig økning i ned-
skrivninger på utlån, fra 3 509 millioner kroner i 2008 til 7 710 mil-
lioner i 2009. Av disse var 3 929 millioner kroner knyttet til DnB 
NORDs virksomhet. Det utgjorde 51 prosent av bankkonsernets 
samlede nedskrivninger, mens DnB NORDs utlånsportefølje i 
gjennomsnitt ikke utgjorde mer enn 7 prosent av DnB NOR Bank-
konsernets samlede utlånsportefølje. Den sterke internasjonale 
konjunkturnedgangen påvirket dermed bankkonsernets resultat 
negativt i betydelig grad, ikke minst i Baltikum. Resultatet for 2009 
ble 6 139 millioner kroner, sammenlignet med 9 215 millioner i 2008. 
Resultat etter minoritetsinteresser var i samme perioder 7 698 og  
9 508 millioner kroner. Den store forskjellen mellom resultat før og 
etter minoritetsinteresser i 2009 skyldtes underskuddet i DnB NORD, 
hvor minoritetsaksjonæren ble belastet med sin respektive andel. 
 Finansieringssituasjonen for bankkonsernet ble i stor grad nor-
malisert gjennom 2009, men kostnadene ved låneopptak var høyere 
enn før finanskrisen. Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av DnB 
NOR Boligkreditt var en viktig finansieringskilde, spesielt i første del 
av 2009. I andre kvartal ble også DnB NOR Næringskreditt etablert, 
et selskap som utsteder tilsvarende obligasjoner basert på utlån med 
pant i næringseiendom.  
 Høye finansieringskostnader i 2009 medførte sterkere konkur-
ranse om innskudd og var en av årsakene til reduserte innskudds-
marginer. Innskuddsdekningen økte imidlertid fra 50,3 prosent i 2008 
til 54,4 prosent i 2009.  
 Utlån til kunder økte i gjennomsnitt med 89,2 milliarder kroner 
fra 2008 til 2009. Korrigert for valutakurseffekter var det en økning 
på 56,4 milliarder. Økte finansieringskostnader ble delvis dekket inn 
gjennom høyere utlånsmarginer, som økte fra 1,00 prosent i gjen-
nomsnitt i 2008 til 1,59 prosent i 2009. Innskuddsmarginene sank fra 
1,07 prosent i gjennomsnitt i 2008 til 0,29 prosent i 2009. 
 Andre driftsinntekter var høyere i 2009 enn i 2008, spesielt i DnB 
NOR Markets, og økte med 2 556 millioner kroner. Bankkonsernet 
oppnådde gode inntekter gjennom å kunne tilby dekning av kundenes 
behov for sikringsforretninger. Stor volatilitet i markedene ga også 

                                                            
1) DnB NOR Bank ASA er et heleid datterselskap av DnB NOR ASA og 

inngår i DnB NOR-konsernet. DnB NOR Bank-konsernet, her omtalt 
som "bankkonsernet", omfatter banken og bankens 
datterselskaper. Andre selskaper eid av DnB NOR ASA, herunder 
Vital Forsikring og DnB NOR Kapitalforvaltning, inngår ikke i 
bankkonsernet. Virksomheten i DnB NOR ASA og det samlede DnB 
NOR-konsernet inngår ikke i denne rapporten, men dekkes i egen 
årsrapport. 

betydelige inntekter ved handel for egen regning. Inntektene i første 
halvår 2008 var samtidig preget av store urealiserte tap på bank-
konsernets obligasjonsportefølje, som påvirker sammenligningen 
mellom de to årene. Inntektene fra betalingsformidling og eiendoms-
megling økte i andre halvdel av 2009 som en følge av bedringen i 
økonomien. 
 Bankkonsernet bygget i første halvår 2008 opp ny virksomhet 
internasjonalt, blant annet i Sverige, som ga økte kostnader for året 
2009. I 2008 og 2009 ble det imidlertid gjennomført omfattende 
kostnadsreduserende tiltak gjennom blant annet bankkonsernets 
kostnadsprogram. Det medførte at de samlede kostnadene, fra-
trukket goodwillnedskrivninger, kun økte med 2,6 prosent fra 2008. 
Det var en nedgang i kostnadene fra fjerde kvartal 2008 til fjerde 
kvartal 2009 på 9,4 prosent. Kostnadsgraden, før nedskrivninger av 
goodwill, viste en nedgang fra 48,8 prosent i 2008 til 46,1 prosent i 
2009. 
 De krevende økonomiske forholdene som preget deler av bank-
konsernets virksomhet, gjorde det nødvendig å skrive ned goodwill 
med regnskapseffekt på til sammen 730 millioner kroner knyttet til 
virksomheten i DnB NORD og Sverige. 
 DnB NOR Bank ASA fikk, i likhet med mange andre finansinstitu-
sjoner, en negativ justering av ratingen fra Moody's og Standard & 
Poor's mot slutten av 2009. Ratingen var ved utgangen av 2009 hen-
holdsvis Aa3 fra Moody's og A+ fra Standard & Poor's, begge med 
stabile utsikter. Dette har hatt minimal effekt på priser og tilgang til 
finansiering. 
 Egenkapitalavkastningen for DnB NOR Bank-konsernet var  
14,0 prosent i 2008 og 10,0 prosent i 2009.  
 DnB NOR styrket mot slutten av 2009 egenkapitalen med netto 
13,9 milliarder kroner gjennom en emisjon av ordinære aksjer med 
fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Kapitalutvidelsen gjør kon-
sernet godt posisjonert for ventede høyere kapitalkrav, samtidig som 
transaksjonen øker konsernets evne til å møte kundenes finansie-
ringsbehov og utnytte lønnsomme forretningsmuligheter som et ledd i 
videre vekst. 
 DnB NOR bank-konsernet, som omfatter DnB NOR Bank ASA med 
datterselskaper, hadde ved utgangen av 2009 en kjernekapital-
dekning på 8,4 prosent og en totalkapitaldekning på 11,4 prosent, 
mot henholdsvis 6,9 og 9,9 prosent ett år tidligere. Det er de samme 
kravene fra norske myndigheter til kapitaldekning for bankkonsernet 
som for DnB NOR-konsernet samlet, som innebærer at kravene ble 
møtt med god margin for 2009. Det er i tillegg et separat krav fra 
amerikanske myndigheter til bankkonsernet som grunnlag for å 
kunne drive virksomheten i datterselskapet DnB NOR Markets Inc. i 
New York, som forutsetter en kjernekapitaldekning for bankkonsernet 
på 6 prosent og en samlet kapitaldekning på 10 prosent. Ved ut-
gangen av 2009 ble også dette kravet dekket med god margin.  
 DnB NOR ble i tredje kvartal tatt opp i Dow Jones' bærekrafts-
indeks. Det innebærer at konsernet er blant de ti prosent beste sel-
skapene i verden i sin bransje på bærekraft innen økonomiske, miljø-
messige og sosiale forhold. 
 Bankkonsernet legger stor vekt på å tilby kundene gode og kon-
kurransedyktige produkter og tjenester. På slutten av 2009 ble 
Postbanken og DnB NOR Bank kåret til henholdsvis beste og fjerde 
beste bank av tidsskriftet Norsk Familieøkonomi, og DnB NOR Bank 
ble kåret til norsk mester i klassen boliglån over to millioner kroner 
av tidsskriftet Dine Penger. Arbeidet med å gjøre kundene mer for-
nøyde vil bli ytterligere styrket i 2010. Bankkonsernets visjon er å 
skape verdier gjennom kunsten å møte kunden, og kjerneverdiene 
hjelpsom, profesjonell og initiativrik skal støtte opp om visjonen. 
 Ved inngangen til 2009 ble den årlige medarbeiderundersøkelsen 
i bankkonsernet gjennomført. Resultatet viste at tilfredsheten hadde 
økt markert fra tilsvarende undersøkelse ett år tidligere, og resul-
tatene har aldri vært bedre. Det vil bli gjennomført en ny under-
søkelse i løpet av første kvartal 2010.  
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 Styret vil takke alle medarbeidere for solid innsats og for å ha 
lykkes med å gi kundene full oppmerksomhet i et år med krevende 
markedsforhold og store endringer. DnB NOR Bank-konsernet har 
gjennom motiverte medarbeidere et godt grunnlag for å håndtere de 
utfordringene bankkonsernet står overfor.  
 
Mål og strategi  
DnB NOR Bank-konsernets strategi er en integrert del av DnB NOR-
konsernets mål og strategi. Nedenfor følger en beskrivelse av DnB 
NOR-konsernets strategi. 
 Finansuroen som startet i 2008 påvirket DnB NORs vekst på kort 
sikt, ikke minst internasjonalt. Konsernets langsiktige strategi og 
vekstambisjoner ble imidlertid opprettholdt.  
 Et viktig mål for konsernet er å oppnå en enda sterkere kunde-
orientering i virksomheten og en bedre kundetilfredshet. DnB NORs 
nye visjon ”Vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden” og 
verdiene ”hjelpsom, profesjonell og initiativrik” skal underbygge 
dette. Hjelpsomme, profesjonelle og initiativrike ansatte er av-
gjørende for at DnB NOR skal lykkes med sin strategi.  
 DnB NOR har en unik plattform i det norske markedet gjennom 
sin store kundebase, distribusjonskraft og bredde i produktspekteret. 
Internasjonalt har konsernet gjennom flere år satset på høy fagkom-
petanse og gode kunderelasjoner innen utvalgte bransjer som ship-
ping, energi og fiskeri og havbruk. Ved å bygge videre på konsernets 
sterke sider og unike posisjon skal DnB NOR være hele Norges bank 
og en ledende internasjonal nisjeaktør. DnB NOR skal styrke og be-
feste sin posisjon i Norge gjennom å tilby helhetlig distribusjon og et 
attraktivt og komplett produktspekter som dekker kundenes behov og 
som skaper verdier. Videre skal DnB NOR oppnå lønnsom vekst inter-
nasjonalt gjennom å bygge langsiktige relasjoner med de største 
bedriftskundene og prioritere utvalgte bransjer basert på kjerne-
kompetanse. Effektivisering av driften vil ha høy prioritet, og DnB 
NOR satser på å bli en av de mest kostnadseffektive aktørene i 
Europa blant annet gjennom samordning og effektivisering av stabs- 
og støttefunksjoner. 
 DnB NOR vil prioritere langsiktig verdiskaping for aksjonærene og 
har som mål å oppnå en egenkapitalavkastning og en markedsverdi-
utvikling som er konkurransedyktige i forhold til nordiske konkur-
renter. Gjennomføring av DnB NORs strategi skal føre til at DnB NOR 
når sine langsiktige finansielle mål: 
 
• egenkapitalavkastning på over 13 prosent  
• kostnadstiltak som skal gi årlige besparelser på 2 milliarder 

kroner fra utgangen av 2012 
• ordinær kostnadsgrad på under 46 prosent fra 2012 
 
 DnB NOR styrket sin kjernekapitaldekning gjennom emisjonen på 
netto 13,9 milliarder kroner i 2009, samtidig som konsernets gode 
resultat bidro til å styrke kapitalbasen. DnB NOR er godt kapitalisert, 
og det er et mål at konsernet så snart som mulig kommer tilbake til 
normalt utbyttenivå. DnB NORs ambisjoner er reflektert i konsernets 
kapitalstrategi og utbyttepolitikk:   
 
• DnB NOR skal reelt sett være blant de best kapitaliserte finans-

konsern i Norden 
• ratingen for langsiktig innlåning til DnB NOR Bank ASA skal være 

på AA-nivå 
 

Redegjørelse for årsregnskapet  
 
Netto renteinntekter  

Beløp i millioner kroner 2009 Endring 2008  
Netto renteinntekter 23 112 777 22 335  
Utlåns- og innskuddsmarginer  1 823  

Utlåns- og innskuddsvolum  976 

Valutakurseffekter  581 

Egenkapital og ikke rentebærende poster  (1 998) 

Langsiktig finansieringskostnad  (753) 

Sikringsfondsavgift  (430) 

Interbankfinansiering og renteinstrumenter  (254)  

Amortiseringseffekter likviditetsporteføljen  397  

Andre netto renteinntekter  435   
 
 Netto renteinntekter økte med 3,5 prosent fra 2008. Det var en 
betydelig økning i utlånsvolumene gjennom 2008, som ga økte rente-
inntekter i 2009. Utlånsvolumene ble redusert gjennom kvartalene i 
2009 som følge av valutakurseffekter og lavere etterspørsel etter 
kreditt. Gjennomsnittlig utlånsvolum, korrigert for valutakurseffekter 
økte med 5,3 prosent fra 2008 til 2009. 
 Gjennomsnittlige utlånsmarginer, målt mot 3-måneders penge-
markedsrente, økte fra 1,00 prosent i 2008 til 1,59 prosent i 2009. 
Den reelle kostnaden for ny langsiktig finansiering i 2009 var imidler-
tid betydelig høyere enn pengemarkedsrenten. Utlånsmarginene skal 
dekke både økte finansieringskostnader, økt sikringsfondsavgift og 
høyere risiko ved utlån. I løpet av 2009 ble det gjennomført en re-
prising av engasjementer i bedriftsmarkedet for å kompensere for 
slike økte kostnader. Boliglånsporteføljen til privatkunder var mindre 
påvirket av de økte finansieringskostnadene. Disse utlånene var i stor 
grad finansiert gjennom obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av DnB 
NOR Boligkreditt, som så langt har gitt lavere kostnader enn den 
øvrige finansieringen. 
 Veksten i gjennomsnittlige innskudd var 46,6 milliarder kroner 
eller 8,2 prosent. Det var sterk konkurranse om innskuddene i 2009, 
og det bidro til at gjennomsnittlig innskuddsmargin sank fra 1,07 pro-
sent i 2008 til 0,29 prosent i 2009. I tillegg ble innskuddsmarginene 
presset av det lave rentenivået.  
  
Netto andre driftsinntekter 

Beløp i millioner kroner 2009 Endring 2008  
Netto andre driftsinntekter 11 824 1 977 9 847  
Aksjemarkedsrelaterte inntekter, 

inkl. finansielle instrumenter  1 444 

Urealiserte tap på likviditetsporteføljen  1 333  

Netto andre provisjoner og gebyrer  6 

Øvrige driftsinntekter  (84) 

Netto gevinster på valuta og renteinstrumenter 1)  (182)  

Resultat fra tilknyttede selskaper  (539)  
 

1) Eksklusive garantier og endrede kredittmarginer i likviditet-
sporteføljen. 

 
 Netto andre driftsinntekter økte med 20,1 prosent fra 2008. Den 
store usikkerheten i finansmarkedene ga spesielt i første halvdel av 
2009 stor etterspørsel etter sikringsprodukter i DnB NOR Markets. 
Finansuroen medførte også større forskjell mellom kjøps- og salgs-
priser, som økte inntektene fra valuta og renteprodukter. Inntekts-
økningen kan sees i sammenheng med finansuroens øvrige negative 
resultateffekter og synliggjør bankkonsernets brede inntektsgrunnlag, 
som gjør det mulig å opprettholde gode resultater i perioder med 
svekkede finansmarkeder. 
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 I første halvår 2008 ble det resultatført 1 333 millioner kroner i 
urealiserte tap på likviditetsporteføljen i DnB NOR Markets. Obliga-
sjonene ble fra andre halvår 2008 reklassifisert til kategorien "holde-
til-forfall", og bankkonsernet hadde derfor ikke slike tap i 2009. 
 Regnskapsmessige verdiendringer på spesielle balanseposter 
vurdert til virkelig verdi utgjorde et netto tap på 230 millioner kroner 
i 2009 og en netto inntekt på 489 millioner kroner i 2008. Slike 
poster er blant annet knyttet til markedsverdivurderinger av kreditt-
marginer på egen gjeld, blant annet i Eksportfinans, og verdivur-
dering av valutaswapavtaler knyttet til vekslingen av egen gjeld. 
 I andre halvdel av 2009 økte inntektene fra blant annet 
betalingsformidling og eiendomsmegling som følge av lansering av 
nye produkter og bedring i økonomien.   
 
Driftskostnader 

Bankkonsernets samlede kostnader økte med 899 millioner kroner fra 
2008, til 16 841 millioner. Totalkostnaden inkluderer imidlertid good-
willnedskrivninger. Tabellen nedenfor viser kostnadene i bankkon-
sernets ordinære virksomhet. 
 

Beløp i millioner kroner 2009 Endring 2008  
Sum ordinære driftskostnader 16 111 403 15 708   
Kostnadsprogrammet  (410) 

Restruktureringskostnader, kostnadsprogrammet  75 

Markedsføringskostnader  (140) 

Lønns- og prisvekst  475 

Operasjonell leasing  230 

IT-kostnader  116 

Øvrige kostnader  58  
 
 Veksten i de ordinære kostnadene var 2,6 prosent fra 2008 til 
2009. Veksten skyldtes primært overtagelse og oppbygging av ny 
virksomhet i Norge og internasjonalt gjennom 2008, som fikk full 
regnskapseffekt i 2009. Mange av de konkrete tiltakene som ga kost-
nadsøkning, hadde en direkte motsvarende effekt på inntektene, 
blant annet overtagelsen av finansrådgivere fra Posten og økt 
operasjonell leasing. Det var i tillegg en betydelig økt satsing på IT-
området. Antall årsverk i bankkonsernet ble redusert med 152 fra 
utgangen av 2008 til utgangen av 2009. 
 Bankkonsernets kostnadsprogram motvirket effekten av vekst-
tiltak og ordinær lønns- og prisvekst. Tiltakene som var gjennomført 
frem til utgangen av 2009, ga en regnskapsmessig kostnadsreduk-
sjon på 410 millioner kroner sammenlignet med 2008. Restruktu-
reringskostnadene i 2009 utgjorde 192 millioner kroner, som var  
75 millioner høyere enn i 2008.  
 Kostnadsprogrammet lå foran planen, og det ble lagt ned en 
betydelig innsats for å oppnå besparelser. Kostnadsnivået ble, vur-
dert på helårsbasis, redusert med et beløp tilsvarende 817 millioner 
kroner fra utgangen av 2007 til utgangen av 2009. De største til-
takene er knyttet til effektivisering i filialnettet, reduserte anskaf-
felseskostnader, overgang til elektronisk kundekommunikasjon og 
effektiviseringer i forbindelse med organisatoriske endringer og 
samordning av bankkonsernet. Målet for kostnadsprogrammet ble 
våren 2009 justert opp til en årlig besparelse på 1,7 milliarder kroner 
innen utgangen av 2012. 
 Styret har med bakgrunn i resultatet for 2009 besluttet å sette av 
131 millioner kroner for tildeling til de ansatte. 
 
Goodwillnedskrivninger 

Balanseført goodwill og immaterielle eiendeler blir kvartalsvis vurdert 
for mulig verdiforringelse. Goodwillnedskrivninger i 2009 var til sam-
men 730 millioner kroner.  
 Som følge av den makroøkonomiske utviklingen og svake 
resultater ble goodwill i DnB NORD skrevet ned med 941 millioner 
kroner. Bankkonsernet resultatførte samlet 529 millioner kroner i 
nedskrivninger knyttet til DnB NORD. Goodwill knyttet til Svensk 
Fastighetsförmedling i Sverige ble skrevet ned med 99 millioner 
kroner som følge av ny strategisk innretning av virksomheten. 

Endrede markedsutsikter medførte at goodwill knyttet til SalusAnsvar 
i Sverige ble skrevet ned med 102 millioner kroner. 
 
Nedskrivninger på engasjementer 

Individuelle nedskrivninger i virksomheten utenom DnB NORD ut-
gjorde 2 719 millioner kroner i 2009, en økning på 1 218 millioner fra 
2008. Nedskrivningene lå på et relativt stabilt nivå gjennom 2009. 
 Individuelle nedskrivninger i DnB NORD utgjorde 3 346 millioner 
kroner i 2009, en økning på 2 168 millioner fra 2008. Nedskriv-
ningene skyldtes den vanskelige økonomiske situasjonen i DnB 
NORDs markeder, spesielt i Latvia og Litauen. 
 Den omfattende nedgangen i de internasjonale konjunkturene 
medførte økte gruppenedskrivninger i 2009. Resultateffekten av 
gruppenedskrivningene var 1 645 millioner kroner i 2009, opp fra  
830 millioner i 2008. Svake markeder innenfor shipping bidro spesielt 
til økningen.  
 De samlede nedskrivningene i DnB NORD utgjorde 4,7 prosent av 
DnB NORDs gjennomsnittlig utlånsportefølje i 2009, sammenlignet 
med 1,9 prosent i 2008. For resten av bankkonsernet var tilsvarende 
tall henholdsvis 0,33 og 0,22 prosent. 
 Netto misligholdte og nedskrevne engasjementer utgjorde til 
sammen 19,1 milliarder kroner ved utgangen av 2009, sammenlignet 
med 11,9 milliarder ett år tidligere. Engasjementer hvor det er fore-
tatt individuell nedskrivning, netto nedskrevne engasjementer, ut-
gjorde 12,1 milliarder kroner ved utgangen av 2009, en økning på 
3,3 milliarder fra 2008. Netto nedskrevne engasjementer utgjorde 
1,08 prosent av utlånsvolumet per 31. desember 2009, en økning fra 
0,73 prosent på tilsvarende tidspunkt i 2008. Misligholdte, ikke ned-
skrevne engasjementer utgjorde 7,0 milliarder kroner ved utgangen 
av 2009, en økning på 3,9 milliarder fra utgangen av 2008. I prosent 
av utlånsvolumet utgjorde misligholdte, ikke nedskrevne engasje-
menter 0,63 prosent ved utgangen av 2009, sammenlignet med  
0,26 prosent ett år tidligere. 
 Omfanget av misligholdte og nedskrevne engasjementer viste en 
økning i DnB NORD gjennom 2009 som følge av den vanskelige situa-
sjonen i Baltikum, mens omfanget av slike engasjementer ble redu-
sert i den øvrige virksomheten i bankkonsernet. Det er imidlertid for 
tidlig å si om bedringen representerer en varig trend. 
 
Skatt  

DnB NOR Bank-konsernets skattekostnad var 4 351 millioner kroner i 
2009, en økning på 783 millioner fra 2008. Sett i forhold til drifts-
resultat før skatt økte skatteprosenten fra 27,9 til 41,8 fra 2008 til 
2009. Nedskrivning av goodwill, som ikke gir skattemessig fradrag, 
har gitt en økt relativ skattebelastning. Korrigert for det var skatte-
prosenten henholdsvis 27,4 og 39,1 prosent i 2008 og 2009. Skatte-
prosenten i 2009 var spesielt høy som følge av utviklingen i 
DnB NORD, valutakurser og rentenivåer. 
 
Balanse, likviditet og finansiering 
Eiendelene i bankkonsernets balanse utgjorde 1 616 milliarder kroner 
ved utgangen av 2009 og 1 638 milliarder ett år tidligere. 
 Netto utlån til kunder gikk ned med 78 milliarder kroner eller  
6,5 prosent fra utgangen av 2008 til utgangen av 2009. Nedgangen 
skyldtes i hovedsak valutakurseffekter. Korrigert for disse viste ut-
lånene en reduksjon på 1,1 prosent. Utviklingen gjenspeiler blant 
annet begrenset låneetterspørsel i bedriftskundesektoren. 
Kundeinnskuddene gikk opp med 7 milliarder kroner eller 1,1 prosent 
i samme periode. Etter korrigering for valutakurseffekter var øk-
ningen på 2,7 prosent. Innskuddsdekningen i bankkonsernet, målt 
som kundeinnskudd i prosent av netto utlån til kunder, økte fra  
50,3 prosent ved utgangen av 2008 til 54,4 prosent ved utgangen av 
2009. Innskuddsdekningen i banken økte fra 69,2 til 92,7 prosent i 
samme periode, blant annet som følge av overføring av lån fra ban-
ken til DnB NOR Boligkreditt for finansiering gjennom verdipapir-
markedet. Bankkonsernet har et mål om at innskuddsdekningen skal 
økes fremover.  
 For å holde DnB NOR Bank-konsernets likviditetsrisiko på et lavt 
nivå, blir utlån i hovedsak finansiert med innskudd fra kunder, lang-
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siktig verdipapirgjeld og ansvarlig kapital. Bankkonsernet har en selv-
pålagt ramme om at slik langsiktig eller stabil finansiering skal ut-
gjøre minimum 90 prosent av kundeutlånene til publikum. Rammen 
lå fast gjennom hele 2009. For den kortsiktige finansieringen er det 
satt konservative rammer for refinansieringsbehovet. Bankkonsernet 
holdt seg godt innenfor likviditetsrammene gjennom 2009. 
 Etter omfattende markedsuro i 2008 bedret markedene for kort-
siktig likviditet seg betydelig ved inngangen til 2009. Imidlertid ble 
det tidvis avdekket nye store og overraskende tap i større interna-
sjonale banker, med tilhørende tiltak fra myndighetenes side for å 
dempe effektene. Uroen medførte noen tilbakeslag der markedene 
fungerte dårligere og løpetiden på tilgjengelig likviditet igjen ble 
kortere. Utover året ble markedene gradvis forbedret, og i andre 
halvår 2009 var forholdene stabilt gode. Volumer og løpetider var på 
tilnærmet normalnivå, og prisen på helt kortsiktig likviditet tilsvarte 
omtrent nivåene før finansuroen. Likevel var investorene fortsatt lite 
risikovillige, og det ble fremdeles lagt stor vekt på låntagernes 
kredittrating.  
 Norske myndigheter innførte i fjerde kvartal 2008 en ordning for 
å tilføre bankene langsiktig finansiering ved at staten byttet stats-
papirer mot obligasjoner med fortrinnsrett med sikkerhet i boliglån 
utstedt av bankene. Ordningen bidro i vesentlig grad til å stabilisere 
likviditetssituasjonen i en turbulent periode. Ordningen ble faset ut 
høsten 2009.  
 Etter at bankkonsernets langsiktige innlånskostnader ble be-
tydelig redusert i løpet av sommeren 2009, var utviklingen mot 
slutten av året mer stabil. Innlånskostnadene lå imidlertid på et 
vesentlig høyere nivå enn før finanskrisen. 
 
Eierstyring og selskapsledelse  
Styringen av DnB NOR Bank-konsernet bygger på prinsippene i den 
norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Implemente-
ringen i bankkonsernet er i all hovedsak i samsvar med anbefalingen. 
 I løpet av året avholdt styret 19 møter. Strategi, bankkonsernets 
utvikling og struktur var sentrale saker også i 2009, i tillegg til kapi-
taliseringen av bankkonsernet i kjølvannet av finanskrisen og vars-
lede endringer i rammebetingelsene for finansnæringen.  
 Eierstyring og selskapsledelse i DnB NOR Bank-konsernet er 
beskrevet nærmere i kapitlet ”Styring i DnB NOR” i DnB NOR-
konsernets årsrapport 2009. 
 
Risikoforhold og kapitalisering  
DnB NOR Bank-konsernet kvantifiserer risiko gjennom beregning av 
risikojustert kapital, som er veiledende for kapitalbehovet i virksom-
heten. Netto risikojustert kapital gikk ned med 8,6 milliarder kroner 
til 55,5 milliarder fra utgangen av 2008 til utgangen av 2009. Tallene 
var noe påvirket av oppgradering og forbedring i interne risiko-
modeller, men utviklingstrekkene var likevel utsagnskraftige. En 
betydelig styrket norsk krone medførte at kredittvolumet på bedrifts-
området sank i 2009, noe som forklarer nedgangen i risikojustert 
kapital for kreditt. 
 
Risikojustert kapital i DnB NOR Bank-konsernet  
  31 Des. 31 Des. 
Beløp i milliarder kroner 2009 2008  
Kredittrisiko 50,9 59,2 

Markedsrisiko 3,7 4,2 

Operasjonell risiko 5,4 4,9 

Forretningsrisiko 3,4 2,8  
Brutto risikojustert kapital 63,3 71,1 

Diversifikasjonseffekt 1) (7,8)  (6,9)  
Netto risikojustert kapital 55,5 64,1 

Diversifikasjonseffekt i prosent  

av brutto risikojustert kapital 1) 12,4 9,8  
 
1)  Diversifikasjonseffekten gjelder den risikoreduserende effekten 

bankkonsernet oppnår ved å arbeide innen flere risikoområder 
som ikke kan påregnes å medføre uventede tap samtidig. 

 Kredittveksten i bedriftsmarkedet var i 2009 preget av svak 
etterspørsel og nedgang i utlånsvolumene. I personmarkedet var det 
en økning i utlånsvolumene som følge av bedringen i boligmarkedet, 
med en anslått prisoppgang på boliger i Norge fra 2008 til 2009 på 
2,9 prosent og betydellige omsetningsvolumer.  
 Kredittkvaliteten i den delen av porteføljen som er avhengig av 
utviklingen i norsk økonomi, primært lån til personmarkedet og små 
og mellomstore bedrifter i Norge, var stabil med relativt lite mislig-
hold. 
 Utviklingen innen shipping var negativ i 2009, men fraktratene 
holdt seg bedre enn ventet innen sentrale segmenter som tørrbulk og 
oljetank. Det svakeste segmentet var container. Selv om det var et 
betydelig antall kanselleringer av nybyggingsordre, er det fortsatt 
ventet vekst i flåten innen de fleste segmenter, som vil bidra til lave 
rater i lengre tid fremover. På den positive siden var de større, 
ledende shippingselskapene i stand til å styrke egenkapitalen ved 
emisjoner i kapitalmarkedene. 
 De baltiske landene opplevde en økonomisk svekkelse i 2009 som 
var sterkere enn i de fleste andre land. Nedskrivningene på utlån var 
derfor omfattende, og det er betydelig usikkerhet om den videre ut-
viklingen. Landenes korte historie med markedsøkonomi, nyetablerte 
institusjoner og lovmessige rammevilkår bidrar til det. Mot slutten av 
2009 var det imidlertid tegn til at situasjonen stabiliserte seg noe, og 
veksten i misligholdte lån avtok.  
 I den nordiske porteføljen økte kredittrisikoen særlig innen opp-
kjøpsfinansiering i 2009. Erfaringene med Private Equity-fond er del-
te, men fondene synes som hovedregel å følge opp sine investeringer 
på en ansvarlig måte. 
 Markedsrisikoen varierte gjennom året som følge av endringer i 
egenkapitalinvesteringer. Eksponeringen mot Eksportfinans endret 
seg etter at bankkonsernet garanterte for deler av obligasjons-
investeringene i selskapet i 2008. Ubenyttet del av garantien inngår i 
beregningen av markedsrisiko. DnB NOR Boligkreditt økte sitt for-
retningsvolum betydelig i 2009, og det ga et behov for å utvide 
renterisikorammene. På grunn av betydelige svingninger i penge-
markedsrentene og relative marginer mellom ulike valutaer, har det 
vært betydelige verdiutslag i derivatposisjoner mot bankkonsernets 
innlån der én valuta brukes som finansiering i en annen. Disse verdi-
endringene er i stor grad av midlertidig karakter og vil reverseres 
over tid. 
 I 2009 ble det registrert 403 operasjonelle tapshendelser, med et 
nettotap på 169 millioner kroner. Operasjonelle feil i tilknytning til 
kredittap kommer i tillegg. Driftsstabiliteten for bankkonsernets nett-
banker og andre IT-systemer ble bedret i 2009. Bankkonsernets nett-
banker hadde i gjennomsnitt en oppetid på 99,7 prosent.  
 Høsten 2008 ble det iverksatt etterforskning mot DnB NOR som 
følge av påstander om at banken skulle ha foretatt handler i stats-
papirer etter å ha mottatt innsideinformasjon i tilknytning til 
Regjeringens tiltakspakke. Etterforskningen ble avsluttet 17. februar 
2010 og resulterte i et forelegg mot DnB NOR Bank ASA på 12 milli-
oner kroner og inndragning av en beregnet gevinst på 14 millioner. 
Saken mot to ansatte ble samtidig henlagt. DnB NOR Bank vedtok 
forelegget uten rettslig prøving, men fastholder at det ikke ble 
mottatt ulovlig innsideinformasjon i saken. Det er derfor også DnB 
NOR Banks oppfatning at ingen ansatte gjorde seg skyldige i lovbrudd 
på vegne av banken. I sin vurdering la DnB NOR Bank vekt på at en 
rettslig prøving ville legge beslag på ressurser fra ledelse og 
medarbeidere over lang tid. 
 Likviditetsrisiko kvantifiseres ikke ved beregning av risikojustert 
kapital. Bankkonsernet strammet til sine likviditetsrisikorammer ved 
inngangen til 2009 og lå godt innenfor disse rammene gjennom året. 
Bytteordningen i Norges Bank fungerte godt også i 2009. I bytte-
ordningen fikk DnB NOR Bank-konsernet tilgang på norske stats-
kasseveksler i bytte mot obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av 
DnB NOR Boligkreditt på grunnlag av godt sikrede boliglån. Omfanget 
var ved utgangen av året 118 milliarder kroner. Statskassevekslene 
ble i hovedsak anvendt som likviditetsreserve og ga bankkonsernet 
mulighet til å utnytte en sterk tilgang på kortsiktig finansiering fra 
private kilder uten at det økte den samlede likviditetsrisikoen. Lav 
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utlånsvekst i kombinasjon med en betydelig økning i kundeinn-
skuddene ga en økning i bankkonsernets innskuddsdekning fra  
50,3 prosent til 54,4 prosent fra utgangen av 2008 til utgangen  
av 2009. Ved utgangen av 2009 var andelen langsiktig stabil 
finansiering av utlånene 102 prosent, sammenlignet med 93 pro- 
sent året før.  
 Beregningsgrunnlaget for den formelle kapitaldekningen var  
960 milliarder kroner ved utgangen av 2009, en reduksjon på  
14,3 prosent fra 2008. En viktig forklaring til endringen var en 
nedgang i kredittvolum som primært skyldtes styrking av den norske 
kronen. Det medførte at valutalån fikk en lavere verdi regnet i norske 
kroner. I forhold til risikovektet volum etter Basel I ga beregningene 
etter det gjeldende Basel II-regelverket en reduksjon på 11,9 prosent 
ved utgangen av 2009. Overgangsreglene som er videreført til ut-
gangen av 2011, tillater en maksimal reduksjon i risikovektet volum 
på 20 prosent. Bankkonsernet søkte i 2009 Finanstilsynet om god-
kjennelse av IRB-måling av kredittporteføljene på storkundeområdet, 
som vil kunne gi en betydelig nedgang i risikovektet volum i 2010. 
Det er forventet at den nedre grensen i overgangsreglene da vil bli 
effektiv. Kjernekapitaldekningen utgjorde 8,4 prosent ved utgangen 
av 2009, sammenlignet med 6,9 prosent året før. Total 
kapitaldekning utgjorde 11,4 prosent ved utgangen av 2009.  
 Baselkomiteen og EU kom i desember 2009 med en rekke forslag 
til innskjerpinger i kapitaldekningsregelverket og nye krav til likvidi-
tetsreserver og finansieringsstruktur for finansinstitusjoner. Tiltakene 
skal iverksettes etter at den nåværende finanskrisen er over og skal 
gjøre fremtidens finanssektor mer robust. De mest sentrale for-
slagene er ennå ikke vedtatt, og det må påregnes endringer etter 
høringsrunden i 2010. DnB NOR er etter egenkapitalutvidelsen på 
netto 13,9 milliarder kroner i desember 2009 godt posisjonert til å 
oppfylle de ventede nye kravene til kapitalisering. På grunn av den 
gode tilgangen på statskasseveksler som bytteordningen med Norges 
Bank gir, er bankkonsernet også godt dekket med hensyn til 
likviditetsreserver. Utfordringen ligger i forslagene til 
finansieringsstruktur, hvor det etter Baselkomiteens forslag kreves 
vesentlig mer langsiktig finansiering enn det DnB NOR hadde tatt opp 
per utgangen av 2009. 
 
Forretningsområder  
Fra 1. juli 2009 har DnB NOR Bank-konsernets virksomhet vært 
inndelt i forretningsområdene Retail Norge, Storkunder og 
internasjonal og DnB NOR Markets. Forretningsområdene er 
selvstendige resultatområder og har ansvar for betjening av alle 
bankkonsernets kunder og for det totale tilbudet av produkter. DnB 
NORD følges også opp som et eget resultatområde. 
 Retail Norge viste god resultatutvikling i 2009. Driftsresultat før 
skatt utgjorde 6 984 millioner kroner, som var 582 millioner høyere 
enn året før. Kraftig fall i rentenivået fra høsten 2008 og gjennom 
første halvår 2009 bidro til at utlånsmarginene målt mot penge-
markedsrenten økte fra 2008. Lavt rentenivå og hard konkurranse 
om innskudd presset innskuddsmarginene. Utlånene økte med  
7,4 prosent i gjennomsnitt sammenlignet med 2008. Etterspørselen 
etter boliglån ble opprettholdt på et relativt høyt nivå, mens redusert 
aktivitetsnivå blant små og mellomstore bedriftskunder dempet 
bedriftenes etterspørsel etter finansiering. Innskuddene økte med  
4,3 prosent i gjennomsnitt. Andre driftsinntekter var litt høyere enn  
i 2008, og det var en god utvikling i inntekter fra betalingsformid-
lingstjenester og eiendomsmegling i løpet av 2009. Kostnadene økte 
med 5,9 prosent fra 2008 som følge av generell lønnsvekst, økte IT-
utviklingskostnader, overtagelse av finansrådgivere fra Posten Norge 
og nedskrivning av goodwill i Sverige. Kostnadsgraden korrigert for 
goodwillnedskrivninger gikk ned med 1,8 prosentpoeng til 53,2 pro-
sent. Netto nedskrivninger i forhold til gjennomsnittlige netto utlån 
økte fra 0,19 prosent i 2008 til et fortsatt lavt nivå på 0,22 prosent  
i 2009. Kvaliteten i utlånsporteføljen var solid ved utgangen av  
2009. 
  Storkunder og internasjonal oppnådde et driftsresultat før skatt 
på 5 657 millioner kroner i 2009, som var en reduksjon på 558 
millioner fra året før. Reduksjonen skyldtes høyere nedskrivninger på 

utlån, som økte med 916 millioner kroner til 1 128 millioner. Målt i 
forhold til gjennomsnittlige utlån utgjorde nedskrivningene 0,30 pro-
sent i 2009, opp fra 0,06 prosent i 2008. Netto renteinntekter ble 
redusert med 32 millioner kroner fra 2008. Den ordinære driften ga 
en økning i netto renteinntekter på 781 millioner kroner, mens inn-
tekten av allokert kapital ble redusert som følge av et lavere rente-
nivå. Utlånsmarginene målt mot pengemarkedsrenten økte med  
0,31 prosentpoeng fra 2008 og ble bedret i alle segmenter. Økte 
rentemarginer var nødvendig for å kompensere for høyere finan-
sieringskostnader og økt risiko for nedskrivninger på utlån. Rente-
nivået stabiliserte seg på et lavere nivå enn tidligere, noe som kom-
binert med økende konkurranse om innskudd medførte reduserte 
innskuddsmarginer i alle segmenter. Utlån til kunder viste en vekst 
på 12,9 prosent på gjennomsnittsbasis fra 2008 til 2009, men ble 
redusert gjennom året som følge av lavere etterspørsel samt at en 
styrket norsk krone medførte redusert kroneverdi av utlån i uten-
landsk valuta. Kvaliteten på porteføljen var tilfredsstillende innenfor 
alle bransjer, men det var en negativ utvikling gjennom året som 
følge av de generelle markedsforholdene. Innskuddene vokste med 
15,8 prosent på gjennomsnittsbasis.  
 DnB NOR Markets oppnådde et godt resultat i 2009. Driftsresultat 
før skatt ble 5 331 millioner kroner, som var 1 395 millioner høyere 
enn året før. Et lavere aktivitetsnivå i økonomien medførte reduserte 
inntekter fra viktige produktområder, og samlede inntekter fra 
kundeaktiviteter ble redusert med 295 millioner kroner til 3 191 mil-
lioner i 2009. Uvanlig store svingninger i renter og valutakurser i be-
gynnelsen av 2009 ga betydelige inntekter fra market-making og 
annen egenhandel innenfor DnB NOR Markets' kjerneområder, her-
under norske kroner. Sammen med et betydelig bedre resultat fra 
likviditetsporteføljen av obligasjoner, ga det en økning i inntekter fra 
egenhandel på 2 015 millioner kroner, til 3 908 millioner. Kostnads-
graden utgjorde 26,4 prosent i 2009, en nedgang fra 30,8 prosent i 
2008.  
 DnB NORD ble sterkt påvirket av nedgangskonjunkturene, og 
driftsresultat før skatt ble negativt med 4 289 millioner kroner, sam-
menlignet med et negativt resultat på 605 millioner i 2008. DnB 
NORDs resultat var preget av en sterk økning i nedskrivninger på 
utlån som følge av den kraftige økonomiske tilbakegangen i Baltikum. 
DnB NORD hadde utlån på 83,6 milliarder kroner i gjennomsnitt i 
2009, som var en økning på 11,3 prosent i forhold til 2008, men 
utlånene ble redusert gjennom året. Netto nedskrivninger utgjorde  
3 929 millioner kroner eller 4,70 prosent av gjennomsnittlige utlån i 
2009, en økning fra 1 388 millioner kroner, tilvarende 1,85 prosent, i 
2008. DnB NORD venter at nedskrivninger på utlån vil bli relativt 
høye også i 2010. Selskapet vil konsolidere virksomheten, redusere 
tapene og bedre kostnadseffektiviteten. Goodwill knyttet til virksom-
heten i Baltikum ble i 2009 nedskrevet med 619 millioner kroner, 
mens goodwill knyttet til virksomheten i Polen ble nedskrevet med 
306 millioner. For DnB NOR Bank-konsernet utgjorde den samlede 
goodwillnedskrivningen knyttet til DnB NORD 529 millioner kroner i 
2009. Ved utgangen av 2009 var det klart at DnB NORD vil ha behov 
for ny kapital i løpet av 2010. DnB NOR Bank vil støtte opp om sitt 
eierskap og sine forpliktelser ved å tilføre nødvendig kapital til DnB 
NORD i forhold til eierandelen. 
 Øvrige enheter – Konsernsenter fikk et negativt driftsresultat på 
1 624 millioner kroner i 2009, sammenlignet med et negativt resultat 
på 1 189 millioner i 2008. Enheten består av enkeltposter som ikke 
vedrører den løpende driften i virksomhetsområdene. Det omfatter 
blant annet nedskrivninger av goodwill på konserninvesteringer, 
periodiseringseffekter ved vurdering av virkelig verdi av kreditt-
marginer på egen gjeld og renteinntekter på bankkonsernets egen-
kapitalinvesteringer.  
 
Samfunnsansvar 
DnB NOR Bank-konsernet ønsker å medvirke til en bærekraftig sam-
funnsutvikling ved å legge vekt på miljø, etikk og sosiale forhold i 
virksomheten.  
 I september 2009 ble DnB NOR tatt opp i den prestisjetunge in-
deksen Dow Jones Sustainability World Index. Det betyr at konsernet 
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regnes blant de ti prosent beste i sin bransje i verden når det gjelder 
å bidra til bærekraftig utvikling.  
 Bankkonsernet jobber for at menneskerettigheter, arbeidstager-
rettigheter, miljøhensyn og bekjempelse av korrupsjon skal etterleves 
i forretningsvirksomheten og hos bankkonsernets leverandører. Bank-
konsernet har egne retningslinjer for samfunnsansvar i kredittvirk-
somheten og har innført et egenerklæringsskjema for å sikre at 
leverandørene etterlever DnB NORs retningslinjer for samfunns-
ansvar. 
 DnB NOR skal kjennetegnes av høy etisk standard. Etikkreglene i 
DnB NOR omhandler blant annet interessekonflikter, forsvarlig bruk 
av konsernets utstyr og eiendeler, krav til at kommunikasjonen fra 
konsernet skal være åpen og tydelig, taushets- og varslingsplikt og 
krav til forsiktighet ved handel med finansielle instrumenter. Etikk-
reglene er i sin helhet tilgjengelige på dnbnor.com/samfunnsansvar. 
Bankkonsernet har flere opplæringstiltak som omhandler etikk. 
 I 2009 videreførte DnB NOR sin støtte til et mikrofinansprosjekt i 
Rwanda i regi av hjelpeorganisasjonen CARE. Pengene går i hovedsak 
til opplæringstiltak. I tillegg er konsernet med i Norsk mikrofinans-
initiativ, et samarbeid mellom private og statlige aktører som direkte 
og indirekte investerer i mikrofinansinstitusjoner gjennom egen-
kapital, lån eller garantier.  
 I 2009 ble det totalt utbetalt 100,6 millioner kroner fra DnB NOR 
til idrett, kultur, forskning, humanitære organisasjoner og som gaver 
til gode formål. 
 Sparebankstiftelsen DnB NOR er nest største eier av DnB NOR-
konsernet og gir deler av overskuddet sitt til allmennyttige formål. I 
2009 delte stiftelsen ut 67 millioner kroner i gaver. 
 
Ytre miljø 
DnB NOR anser klimaendringer som en av vår tids største utford-
ringer, og konsernet prøver å finne løsninger som ivaretar både 
mennesker og miljø.  
 DnB NOR påvirker miljøet direkte og indirekte. Den indirekte 
miljøpåvirkningen skjer gjennom utlån og investeringer og ivaretas 
gjennom retningslinjer for samfunnsansvar i kredittvirksomheten. 
Den direkte påvirkningen skjer gjennom forbruk av papir og energi, 
avfallshåndtering samt innkjøp og bruk av transportmidler.  
 
Intern miljøeffektivitet 1) 2009 2008  
Energiforbruk (Gwh) 104,0 105,5 2) 

   Per medarbeider (Kwh) 11 343 11 126 

Innkjøpt papir (tonn) 859 1 077 

Gjenvinningsgrad for avfall (%) 55 53 2) 

Miljøfyrtårnsertifiserte bygg (antall) 30 23 

Flyreiser i Norge (1000 km) 18 548 20 688 2) 

Flyreiser utenlands (1000 km) 16 155 19 101 2)  
 

1) Alle tall gjelder for DnB NORs virksomhet i Norge.  
2) Som en konsekvens av arbeidet med å forbedre kvaliteten på 

ikke-finansielle data har enkelte 2008-tall blitt justert i etterkant 
av forrige rapportering. 

 
 For å kunne sette mål og iverksette tiltak for reduksjon av kon-
sernets utslipp av klimagasser utarbeides det et klimaregnskap som 
er tilgjengelig på dnbnor.com/samfunnsansvar.  
 Klimaregnskapet tallfester utslipp fra fyring, transport med egne 
kjøretøy, innkjøp av elektrisitet og fjernvarme og -kulde samt innkjøp 
av varer og tjenester som papir og flyreiser.  
 Bankkonsernet tilbyr stadig flere papirløse tjenester som redu-
serer belastningen på miljøet, som refinansiering av boliglån på nett 
og banktjenester på mobil via SMS. Som et av de første selskapene i 
Norge vil DnB NOR primært publisere sin årsrapport på konsernets 
nettsider og bare sende rapporten i posten til aksjonærer som ber om 
det.  
 DnB NOR Bank-konsernet gir lavere rente på lån til biler som ikke 
belaster miljøet i like stor grad som konvensjonelle biler. 
Leasingkunder får tilbud om å klimanøytralisere bilparken ved hjelp 
av FN-godkjente CO2-kvoter. I personmarkedet tilbyr bankkonsernet 

to aksjefond med miljøprofil: DnB NOR Miljøinvest, som er Nordens 
eldste og største miljøfond, og Grønt Norden. 
 DnB NOR bygger nytt hovedkontor for om lag 4 000 med-
arbeidere i Bjørvika i Oslo. Miljømålene for hovedkontoret er am-
bisiøse og omfatter blant annet halvering av energiforbruket og en 
reduksjon av klimagassutslipp per medarbeider på 50 prosent sam-
menlignet med dagens nivå. Energikildene vil i hovedsak være for-
nybare, blant annet vil det bli brukt termisk energi fra sjøvann. 
 
Medarbeidere og ledere  
DnB NOR er opptatt av å være en trygg og attraktiv arbeidsplass  
med kompetente medarbeidere og høy etisk standard. Det var  
ca. 24 000 deltagere på ulike kompetansetiltak i konsernet i 2009, 
mot ca. 22 000 deltagere i 2008. 
 Bankkonsernet arbeider målrettet med opplæring i håndtering av 
etiske dilemmaer. I 2009 ble det lansert et nytt etikkprogram for 
ledere og medarbeidere hvor hensikten er å gi økt oppmerksomhet 
rundt etiske dilemmaer som den enkelte kan møte i kontakt med 
kunder og ved interne prosesser.  
 Programmet "Effektive og velfungerende ledergrupper" ble igang-
satt ved årets utløp, og det ble gjennomført utviklingstiltak for ledere 
knyttet til omstilling.  
 I 2009 ble det valgt ut 32 nye deltagere til talentprogrammet 
"Grow". Programmet er viktig for bankkonsernets satsing på yngre, 
spesielt dyktige medarbeidere innen ledelse, fag og prosjektarbeid, 
og målet er at deltagerne skal bli gode pådrivere i fremtidens bank-
konsern.  
 I 2009 ansatte bankkonsernet 228 medarbeidere, sammen-
lignet med 691 i 2008. Av disse var det 76 kvinner og 152 menn. 
Gjennomsnittsalderen var 35 år. I Norge ble det i 2009 ansatt  
159 medarbeidere, hvorav 52 kvinner og 107 menn. Det ble gjen-
nomført fire introduksjonskurs for nye medarbeidere. Ved utgangen 
av 2009 var det 13 286 ansatte i bankkonsernet. 
 Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen som ble gjennomført i 
januar 2009, viste en fremgang fra 70 poeng i 2008 til 74 i 2009, 
som er det beste resultatet noen sinne. Til tross for vanskelige øko-
nomiske tider og usikkerhet i forbindelse med organisatoriske 
endringer i konsernet, viste resultatet at medarbeiderne er godt 
fornøyde med egen arbeidsplass.  
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
DnB NOR Bank-konsernet arbeidet i 2009 systematisk med forbedring 
av arbeidsmiljøet. Helse, miljø og sikkerhet er viktige elementer i 
bankkonsernets personalpolitikk. I 2009 ble det spesielt arbeidet med 
lederopplæring, ergonomi, krisehåndtering, sykefravær og rehabili-
tering. Tiltak gjennomføres i nært samarbeid med ledere, med-
arbeidere og verneombud.  
 I 2009 gjennomførte totalt 104 ledere og verneombud bank-
konsernets interne program for arbeidsmiljøopplæring. Hensikten 
med opplæringen er at den skal gi nødvendig innsikt og kunnskap 
til å oppfylle arbeidsmiljølovens og Bankkonsernets interne krav til 
HMS-arbeid. 
 DnB NOR Bank-konsernet tilstreber å forebygge skader som følge 
av ran og trusler gjennom omfattende sikkerhetsrutiner og opp-
læringstiltak. Det ble i 2009 gjennomført 24 kurs for å håndtere rans-
situasjoner. I tillegg deltok 275 deltagere på ulike kurs innenfor trus-
selhåndtering, sikkerhet og brannvern.  
 Totalt ble 41 medarbeidere utsatt for trusler i 2009, og DnB NOR 
Bank-konsernet ble utsatt for to ran. Flere av truslene var svært 
alvorlige og medførte også fysiske skader. Det ble registrert 37 ulyk-
ker og skader som skjedde i arbeidstiden eller i forbindelse med reise 
til og fra arbeid. 
 Bankkonsernet igangsatte i 2009 forebyggende tiltak i forbindelse 
med svineinfluensaen.  
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Sykefravær og inkluderende arbeidsliv 

Sykefraværet i DnB NOR Bank-konsernet var i den norske delen av 
virksomheten 5,1 prosent i 2009, ned fra 5,4 prosent i 2008. Sett i 
lys av finansuroen og store organisasjonsendringer er det en til-
fredsstillende utvikling.  
 Enheter der sykefraværet er høyt, følges spesielt opp. For å 
ivareta ansvaret som IA-bedrift legger DnB NOR Bank-konsernet stor 
vekt på systematisk arbeid for å redusere sykefraværet, tilrettelegge 
arbeidssituasjonen for medarbeidere med behov for spesiell til-
pasning, følge opp langtidssykemeldte og øke avgangsalderen i bank-
konsernet. Den gjennomsnittlige reelle pensjoneringsalderen var i 
2009 61,7 år, sammenlignet med 61,8 år i 2008. 
 
Likestilling  
DnB NOR Bank-konsernet legger vekt på å gi kvinner og menn de 
samme mulighetene for faglig og personlig utvikling, lønn og avanse-
ment. Bankkonsernet har fleksible ordninger som gjør det lettere å 
kombinere karriere og familieliv. Styret har satt som mål at det på de 
fire øverste ledernivåene i bankkonsernet skal være minst 30 prosent 
kvinner. Ved utgangen av 2009 var det på de fire øverste leder-
nivåene 27 prosent kvinnerepresentasjon, mens det i 2008 var  
26 prosent. Når tallene for ledernivå fem inkluderes, var samlet 
kvinneandel 34 prosent. I 2009 deltok tolv kvinner fra bankkonsernet 
på FNHs program for utvikling av kvinnelige ledertalenter innenfor 
finansnæringen, FUTURA. 
  
Likestillingstiltak i DnB NOR Bank-konsernet: 
• Kvinnelige søkere til lederstillinger prioriteres ved like kvalifika-

sjoner 
• Beste kvinnelige kandidat skal vurderes til stillinger i enheter der 

kvinner er i mindretall 
• Mangfold og likestilling tas opp som tema i lederutviklings-

programmer 
 
Makroøkonomisk utvikling 
Internasjonal økonomi var i 2009 sterkt preget av krisen i finans-
markedene og ringvirkningene av denne. Krisen ga et uvanlig brått 
omslag i realøkonomien og ledet til det kraftigste tilbakeslaget i inter-
nasjonal økonomi etter andre verdenskrig. I mange land falt industri-
produksjonen med 20-30 prosent i løpet av noen kvartaler. Den sam-
lede verdiskapingen falt også betydelig, og arbeidsledigheten steg 
markert. For å stimulere den økonomiske aktiviteten satte myndig-
hetene i verk en rekke tiltak. Sentralbankene senket sine styrings-
renter til historisk lave nivåer og tilførte likviditet for å få penge-
markedene til å fungere mest mulig normalt. Myndighetene satte 
også i verk ulike tiltak for at banksystemet skulle fungere best mulig. 
Finanspolitikken ble brukt aktivt for å dempe konjunkturnedgangen. 
Etter hvert stanset fallet i produksjonen, og i andre halvår i 2009 var 
det stadig klarere tegn til en forsiktig økonomisk oppgang.   
 De baltiske landene har vært blant dem som ble hardest rammet 
av finanskrisen. BNP i Estland og Litauen falt med rundt 15 prosent i 
2009, mens BNP i Latvia falt med 17-18 prosent. I følge Consensus 
Forecasts vil de baltiske økonomiene oppleve en fortsatt nedgang 
også i 2010, med et fall i BNP på anslagsvis 1-3 prosent. Det 
internasjonale pengefondet, som opererer med mer langsiktige 
prognoser, anslår en moderat BNP-vekst på 1,5-3,5 prosent for 2011 
og 2012. 
 Norsk økonomi ble påvirket av den globale konjunkturnedgangen 
både via handelen med utlandet og gjennom internasjonale finans-
markeder. Deler av eksportindustrien og bygg- og anleggsnæringen 
ble sterkest rammet.  
 Til tross for en markert konjunkturnedgang økte ikke arbeids-
ledigheten mye i Norge. En årsak er at motkonjunkturpolitikken var 
sterkere i Norge enn i de fleste andre land. Oljevirksomheten bidro 
også til å stabilisere norsk økonomi ved at investeringene i sektoren 
ble opprettholdt på et høyt nivå. Mange arbeidsinnvandrere med 
kortsiktige kontrakter reiste ut av landet da nedgangen kom i norsk 
økonomi. Økt tilstrømming til høyere utdanning reduserte også til-
budet av arbeidskraft og dermed ledigheten.  

 Finanskrisen ga en rask svekkelse av den norske kronen mot 
både euro og dollar, noe som lettet presset på konkurranseutsatt 
næringsliv. Kronesvekkelsen ble delvis reversert gjennom 2009 som 
følge av at norske renter ble satt opp raskere enn i de fleste andre 
land.  
 Norsk økonomi var ved utgangen av 2009 fortsatt inne i en lav-
konjunktur, men viste klare tegn til bedring. Det var særlig privat og 
offentlig forbruk og offentlige investeringer som bidro positivt, men 
også eksporten av tradisjonelle varer begynte igjen å øke. Det var 
fortsatt lave investeringer i bolig og næringsliv i 2009, men vekst i 
boligprisene vil trolig bidra til at boligbyggingen igjen tar seg opp.    
 DnB NORs bedriftsundersøkelse i desember 2009, der 2 100 be-
driftsledere ble intervjuet om forventningene til 2010, viste at om  
lag halvparten trodde på økt omsetning i 2010. Det kan tyde på  
at norske bedrifter er i ferd med å legge finanskrisen bak seg. Det  
var vesentlige bransjemessige variasjoner i undersøkelsen, men  
kun 12 prosent av bedriftslederne fryktet dårligere lønnsomhet i 
2010.  
 Lave renter og stigende boligpriser bidro til at husholdningenes 
gjeld i prosent av disponibel inntekt var på et høyt nivå ved utgangen 
av 2009. For husholdningene samlet sett var likevel den finansielle 
situasjonen god.  
 
Fremtidsutsikter  
Det var ved utgangen av 2009 flere tegn til bedring i verdens-
økonomien, men det er fremdeles usikkert om den positive ut-
viklingen fortsetter. Den norske økonomien er blitt mindre påvirket 
enn i mange andre land, men Norge er likevel med sin åpne økonomi 
i betydelig grad berørt av forholdene internasjonalt. Det er også 
DnB NOR Bank-konsernet gjennom DnB NORDs engasjementer i 
Baltikum og Polen, shippingengasjementer, norske kunder som 
opererer internasjonalt og lokale engasjementer ved bankkonsernets 
internasjonale kontorer. Videre er utviklingen i eksportrettet industri 
av stor betydning. 
 Om lag 80 prosent av DnB NOR Bank-konsernets virksomhet er 
likevel rettet mot Norge, og det er derfor utviklingen i Norge som vil 
være av størst betydning for bankkonsernet. Bankkonsernet venter at 
den økonomiske utviklingen i Norge langsomt vil ta seg opp etter 
nedgangskonjunkturen de to siste årene.  
 For å sikre langsiktig vekst og lønnsomhet vil bankkonsernet 
ytterligere styrke innsatsen for kundene. Målet er at alle kunder skal 
føle seg viktige i møte med DnB NOR Bank-konsernet. For å støtte 
opp om strategien har DnB NOR definert en visjon som legger vekt på 
langsiktig verdiskaping og kundeorientering: "vi skaper verdier gjen-
nom kunsten å møte kunden", og kjerneverdiene hjelpsom, profe-
sjonell og initiativrik. Bankkonsernet og medarbeidernes holdninger 
skal reflektere visjon og kjerneverdier.   
 Kapitalutvidelsen gjør at DnB NOR har økt kapasitet for vekst 
basert på lønnsomhet og akseptabel risiko. Sammen med en enda 
sterkere kundeorientering ventes det å bidra til at DnB NOR ytter-
ligere kan styrke sin posisjon i det norske og internasjonale markedet 
de nærmeste årene. DnB NOR vil, som Norges ledende bankkonsern, 
være til stede i alle finansielle markeder i Norge og gi kundene et 
konkurransedyktig totaltilbud. 
 I 2009 var nedskrivningene i Baltikum vesentlig høyere enn nor-
malt, mens nedskrivningene i norskrelatert virksomhet fortsatt var 
lavere enn ventet. Det er usikkerhet med hensyn til nivået på frem-
tidige nedskrivninger i den norskrelaterte virksomheten og inter-
nasjonalt. Usikkerheten kan påvirke både individuelle nedskrivninger 
og beregning av gruppenedskrivninger. Utviklingen i rentenivå, bolig-
priser, arbeidsledighet, eiendomsverdier, fraktrater og industri-
produksjon vil være blant de forhold som påvirker nivået på ned-
skrivningene. Ut fra en samlet vurdering av forventningene vurderer 
bankkonsernet at nedskrivningene i 2010 trolig vil bli noe lavere enn i 
2009.  
 Det ventes fortsatt høye finansieringskostnader sammenlignet 
med nivået før finanskrisen. Bankkonsernets solide stilling og tillit i 
kapitalmarkedene ventes å sikre tilgang på kort og langsiktig finan-
siering til konkurransedyktige priser. 
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 Den finansielle uroen i 2008 og 2009 ga bankkonsernet økte 
andre driftsinntekter som følge av stor sikringsaktivitet i markedene. 
En stabilisering av markedene fremover vil medføre at slike spesielle 
inntekter vil bli redusert. Bankkonsernet vil opprettholde en sterk 
kostnadskontroll, blant annet gjennom oppfølging av kostnads-
programmet. Bankkonsernet har fortsatt som mål å gjennomføre 
tiltak som skal gi årlige kostnadsreduksjoner på minst 1,7 milliarder 
kroner fra utgangen av 2007 til utgangen av 2012. Kostnadstiltakene 
består blant annet av effektivisering av filialstruktur og IT-systemer, 
reduserte anskaffelseskostnader og samling av felles- og støtte-
funksjoner. Tiltakene bidrar til å motvirke effekten av inflasjon og 
annen kostnadsøkning og vil bli fulgt opp nøye.  
 Skatteprosenten i 2009 var spesielt høy som følge av goodwill-
nedskrivninger, utviklingen i DnB NORD og utviklingen i aksje- og 
valutakurser. Det forventes et redusert skattenivå i 2010.  
 DnB NOR Banks styre besluttet ved utgangen av 2009 å 
igangsette en vurdering av aksjonæravtalen med NORD/LB med sikte 
på et mulig kjøp av deres eierandel på 49 prosent i DnB NORD. 
Utfallet ventes avklart i løpet av 2010.  
 Baselkomiteen og EUs forslag til innskjerpinger i kapitaldeknings-
regelverket og nye krav til likviditetsreserver og finansieringsstruktur 
vil trolig øke kravene til langsiktig finansiering i bankkonsernet utover 
dagens nivå. Samtidig vil trolig krav til kapitalens sammensetning 
endres, med større krav til ren egenkapital og mindre vektlegging av 
ulike former for hybridkapital og ansvarlige lån. Det pågår parallelt et 
arbeid for endring av regnskapsreglene for finansielle instrumenter, 
herunder nedskrivning på utlån. Endringene er gjenstand for hørings-
prosesser som vil finne sted i 2010. Samlet vil regelendringene kunne 
få betydelige konsekvenser for finansbransjen og realøkonomien.  

DnB NOR Bank-konsernet har et godt utgangspunkt for tilpasning til 
regelendringene. Bankkonsernet vil være opptatt av å bidra til 
utvikling og konsekvensvurderinger av et balansert regelverk. 
 Bankkonsernet venter at den økonomiske utviklingen i 2010 vil 
være preget av økt konkurranse og moderat vekst i første del av 
året, med en gradvis økende aktivitet gjennom året. DnB NOR opp-
rettholder målet om et driftsresultat før nedskrivninger og skatt på  
20 milliarder kroner i 2010. Den makroøkonomiske utviklingen med 
et lavere rentenivå og lavere vekst har likevel gjort det mer krevende 
å nå målet. Det ventes som nevnt at nedskrivningene på utlån i 2010 
trolig vil bli noe lavere enn i 2009. 
 
Disponeringer 
Årsresultatet i DnB NOR Bank ASA utgjorde 7 463 millioner kroner. 
Styret foreslår at det for 2009 gis et konsernbidrag fra DnB NOR 
Bank ASA til DnB NOR ASA på 3 750 millioner kroner etter skatt. 
Resterende resultat overføres til annen egenkapital. Etter alloke-
ringen utgjør fri egenkapital 40 830 millioner kroner.  
 Kapitaldekningen for DnB NOR Bank ASA var 12,4 prosent og 
kjernekapitaldekningen 9,2 prosent ved utgangen av 2009. Bank-
konsernet, som omfatter banken med datterselskaper, hadde en 
samlet kapitaldekning på 11,4 prosent og en kjernekapitaldekning  
på 8,4 prosent.  
 Etter styrets oppfatning har DnB NOR Bank ASA, etter de fore-
slåtte disponeringene, tilfredsstillende finansiell styrke og fleksibilitet 
til å støtte opp om virksomheten i datterselskapene og møte bank-
konsernets behov for vekst og endringer i rammebetingelser på en 
god måte. 
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Resultatregnskap  
DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 

2008 2009 Beløp i millioner kroner Note 2009 2008 

70 478      44 581      Sum renteinntekter 18 59 047      82 741      

53 373      29 183      Sum rentekostnader 18 35 935      60 406      

17 105     15 398      Netto renteinntekter 18 23 112     22 335     

5 274        4 980        Provisjonsinntekter m.v 20 5 956        6 236        

1 878        1 752        Provisjonskostnader m.v 20 1 890        2 021        

1 626        7 509        Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 21 6 180        3 430        

0              0              Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden 20 93            632           

1 695        2 226        Andre inntekter 20 1 485        1 569        

6 716       12 963      Netto andre driftsinntekter 20 11 824     9 847       

23 821     28 361      Sum inntekter 34 935     32 182     

6 306        6 586        Lønn og andre personalkostnader 22, 23 8 681        8 299        

5 013        4 703        Andre kostnader 22 6 067        6 348        

465           2 624        Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler 22 2 094        1 296        

11 784     13 913      Sum driftskostnader 22 16 841     15 942     

47            (1)             Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler 26            52            

1 586        3 135        Nedskrivninger på utlån og garantier 10, 11 7 710        3 509        

10 499     11 312      Driftsresultat før skatt 10 410     12 784     

2 889        3 849         Skattekostnad 25 4 351        3 568        

0              0              Resultat virksomhet og anleggsmidler holdt for salg, etter skatt 80            0              

7 610       7 463        Resultat for regnskapsåret 6 139       9 215       

- - Majoritetsandel av periodens resultat 7 698        9 508        

- - Minoritetsandel av periodens resultat (1 559)      (293)         

43,45 42,61 Resultat/utvannet resultat per aksje (kroner) 43,95 54,29

43,45 42,61 Resultat per aksje eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 43,50 54,29  

 
Totalresultat  
DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 

2008 2009 Beløp i millioner kroner 2009 2008 

7 610        7 463        Resultat for regnskapsåret 6 139        9 215        

434           (468)         Valutakurseffekt ved omregning av utenlandsk virksomhet 1) (998)         909           

8 044       6 995       Totalresultat for regnskapsåret 5 141       10 124     

- - Majoritetsandel av periodens totalresultat 7 288        9 865        

- - Minoritetsandel av periodens totalresultat (2 147)      259            
 
1)  Nedgangen i 2009 må sees i sammenheng med den kraftige økningen mot slutten av 2008. Ved utgangen av 2009 hadde kursene på euro og US 

dollar falt med henholdsvis 15 og 17 prosent fra et svært høyt nivå et år tidligere. Det påvirker særlig omregningen av DnB NORD, som rapporterer 
sin virksomhet i euro, og DnB NOR Bank ASAs filialer i Singapore og New York, som benytter US dollar. 
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Balanser  
DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 

31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner Note 31.12.09 31.12.08 

Eiendeler
47 705         29 023        Kontanter og fordringer på sentralbanker 26, 27 31 859        51 147         

245 652        276 084      Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7, 8, 26, 27, 28 58 751        54 187         

824 223        626 806      Utlån til kunder 7, 8, 26, 27, 28 1 128 791   1 206 842     

82 058         304 948      Sertifikater og obligasjoner 26, 28 177 613      58 219         

9 317           13 041        Aksjer 26, 28, 29 13 396        9 642           

137 751        71 002        Finansielle derivater 16, 26, 28 69 173        136 567        

100 278        113 302      Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 26, 27, 30 113 302      100 278        

0                  0                Investeringseiendommer 31 614            167              

1 069           1 023         Investering i tilknyttede selskaper 32 2 502         2 499           

19 192         26 174        Investering i konsernselskaper 33 -                -                  

2 173           2 562         Immaterielle eiendeler 34, 35 5 554         6 105           

10                1 153         Utsatt skattefordel 25 241            253              

844              817            Varige driftsmidler 36 5 434         5 271           

0                  0                Virksomhet og anleggsmidler holdt for salg 2 1 255         246              

5 941           6 146         Andre eiendeler 38 7 513         6 781           

1 476 214   1 472 079 Sum eiendeler 1 615 999 1 638 205   

Gjeld og egenkapital
147 371        294 190      Gjeld til kredittinstitusjoner 26, 27, 28 302 694      178 834        

570 312        580 913      Innskudd fra kunder 26, 27, 28, 39 613 627      606 915        

119 168        64 338        Finansielle derivater 16, 26, 28 52 359        93 207         

507 680        398 231      Verdipapirgjeld 26, 27, 28, 40 500 907      614 183        

215              7 142         Betalbar skatt 8 715         317              

3 734           7                Utsatt skatt 25 575            5 054           

10 608         12 863        Annen gjeld 26, 43 9 839         12 380         

0                  0                Virksomhet holdt for salg 366            0                  

4 299           4 247         Avsetninger 42 4 553         4 607           

43 612         37 686        Ansvarlig lånekapital 26, 27, 28, 41 39 051        45 225         

1 406 998   1 399 617 Sum gjeld 1 532 685 1 560 721   

-               -             Minoritetsinteresser 2 755         4 211           

17 514         17 514        Aksjekapital 17 514        17 514         

12 695         12 695        Overkursfond 13 411        13 411         

39 007         42 253        Annen egenkapital 49 633        42 346         

69 217        72 462      Sum egenkapital 83 314      77 483        

1 476 214   1 472 079 Sum gjeld og egenkapital 1 615 999 1 638 205   

Forretninger utenfor balansen og 

betingede utfall 46
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Endring i egenkapital 
DnB NOR Bank ASA 

Annen Sum egen- 
Beløp i millioner kroner Aksjekapital Overkursfond egenkapital egenkapital 

Balanse per 31. desember 2007 17 514            12 695            30 964            61 173            

Totalresultat for perioden 8 044               8 044               

Balanse per 31. desember 2008 17 514            12 695            39 007            69 217            

Totalresultat for perioden 6 995               6 995               

Avgitt konsernbidrag til DnB NOR ASA (3 750)             (3 750)             

Balanse per 31. desember 2009 17 514            12 695            42 253            72 462            

Herav valutakursendringsreserve:

Balanse per 31. desember 2007 (248)                (248)                

Totalresultat for perioden 434                 434                 

Balanse per 31. desember 2008 185                 185                 

Totalresultat for perioden (468)                (468)                

Balanse per 31. desember 2009 (283)                (283)                

 
 
Overkursfondet kan benyttes til dekning av tap. Annen egenkapital kan anvendes i samsvar med allmennaksjelovens bestemmelser. 
 
Bundet andel av opptjent egenkapital (fond for urealiserte gevinster) i DnB NOR Bank ASA utgjorde 1 423 millioner kroner per 31. desember 
2009 og 1 725 millioner kroner per 31. desember 2008. 
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Endring i egenkapital (forts.) 
DnB NOR Bank-konsernet 

Minoritets- Annen Sum egen- 
Beløp i millioner kroner interesser Aksjekapital Overkursfond egenkapital egenkapital 

Balanse per 31. desember 2007 1) 2 662              17 514            13 411            32 480            66 068            

Totalresultat for perioden 1) 259                 9 865               10 124             

Netto utbetalt utbytte/konsernbidrag for 2007 0                     

Minoritetsinteresser DnB NORD 2) 1 305               1 305               

Øvrige minoritetsinteresser (15)                  (15)                  

Balanse per 31. desember 2008 1) 4 211              17 514            13 411            42 346            77 483            

Totalresultat for perioden 1) (2 147)             7 288               5 141               

Minoritetsinteresser DnB NORD 2) 693                 693                 

Øvrige minoritetsinteresser (2)                    (2)                    

Balanse per 31. desember 2009 1) 2 755              17 514            13 411            49 633            83 314            

1) Herav valutakursendringsreserve :

Balanse per 31. desember 2007 (28)                 (206)                (234)                

Justert valutakursreserve DnB NORD 20                   20                   

Totalresultat for perioden 552                 357                 909                 

Balanse per 31. desember 2008 524                 170                 695                 

Totalresultat for perioden (587)                (410)                (998)                

Balanse per 31. desember 2009 (63)                 (240)                (303)                

2) Minoritetsinteresser DnB NORD :

NORD/LBs andel av kapitalutvidelse i DnB NORD Danmark 1 199              

Øvrige bevegelser 106                 

Bevegelser 2008 1 305              

NORD/LBs andel av kapitalutvidelse i DnB NORD Danmark 814                 

Kjøp av minoritet i Litauen (121)                

Bevegelser 2009 693                 
 

 
Overkursfondet kan benyttes til dekning av tap. Annen egenkapital kan anvendes i samsvar med allmennaksjelovens bestemmelser. 
 



 

16 Årsregnskap DnB NOR Bank-konsernet årsrapport 2009 

Kontantstrømoppstilling 
DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 

Året Året Året Året 
2008 2009 Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Operasjonelle aktiviteter
(7 482)      143 999    Netto inn-/utbetaling av lån til kunder 8 510        (152 300)   

38 198      29 734      Netto innbetaling av innskudd fra kunder 29 199      42 427      

51 882      28 491      Innbetaling av renter fra kunder 48 013      71 823      

(24 112)     (11 583)     Utbetaling av renter til kunder (12 502)     (25 220)     

Netto utbetaling ved kjøp av finansielle

(49 460)     (160 632)   eiendeler til investerings- eller tradingformål (112 104)   (28 759)     

3 398        3 227        Netto innbetaling av provisjonsinntekter 4 007        4 217        

(8 821)      (12 700)     Utbetaling til drift (15 855)     (12 148)     

(386)         (1 794)      Betalt skatt (596)         (927)         

1 692        2 218        Annen innbetaling 1 490        1 566        

4 909       20 960     Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (49 838)   (99 322)   

Investeringsaktiviteter
(462)         (755)         Netto utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler (977)         (3 351)      

50            578           Innbetaling ved salg av langsiktige investeringer i aksjer 478           133           

(6 993)      (10 045)     Utbetaling ved kjøp av langsiktige investeringer i aksjer 0              (2 721)      

144           206           Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer 136           147           

(7 261)     (10 015)   Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (363)        (5 792)     

Finansieringsaktiviteter
(46 802)     57 105      Netto inn-/utbetaling ved låneopptak til/fra kredittinstitusjoner 122 316    12 969      

(1 822)      1 713        Netto inn-/utbetaling av annen kortsiktig gjeld (2 250)      9 140        

497 981    206 147    Innbetaling ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatgjeld 218 352    547 423    

(393 129)   (284 179)   Utbetaling ved forfall av obligasjons- og sertifikatgjeld (286 174)   (395 791)   

8 030        0              Opptak av ansvarlig lånekapital 0              8 747        

(3 196)      0              Tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital 0              (3 196)      

(379)         647           Inn-/utbetaling av utbytte/konsernbidrag 0              (1 807)      

11 628      9 862        Innbetaling av renter på finansieringsaktiviteter 2 890        3 617        

(30 682)     (17 615)     Utbetaling av renter på finansieringsaktiviteter (21 879)     (36 607)     

41 629     (26 320)   Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 33 255     144 496   

1 671       (3 357)     Valutakurseffekt på kontanter og kontantekvivalenter (3 771)     1 895       

40 950     (18 732)   Sum kontantstrøm (20 718)   41 277     

23 819      64 769      Kontanter per 1. januar 56 796      15 520      

40 950      (18 732)     Netto inn-/utbetaling av kontanter (20 718)     41 277      

64 769      46 037      Kontanter ved utgangen av perioden *) 36 078      56 796      

*) Herav:
47 705 29 023 Kontanter og fordringer på sentralbanker 31 859 51 147

17 064 17 014 Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsesfrist 1) 4 219 5 648
 
 

1)  Balanseført som "Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner". 
 
Kontantstrømanalysen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Analysen er utarbeidet i 
henhold til direktemetoden og justert for poster som ikke initierer kontantstrømmer, som avsetninger, avskrivninger samt nedskrivninger  
på utlån og garantier. 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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- Innskuddsbasert ordning 
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15. Virksomhetsområder 

16. Restrukturering 

17. Kontantstrømoppstilling 
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- Foreslått utbytte 
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19.  Vedtatte, ikke ikrafttrådte standarder og 
fortolkninger 
- IASBs årlige forbedringsprosjekt 

 

1. SELSKAPSINFORMASJON 
DnB NOR Bank ASA er et datterselskap av DnB NOR ASA, som er 
et norsk allmennaksjeselskap notert på Oslo Børs. Regnskapet for 
2009 ble godkjent av styret 17. mars 2010. 
 DnB NOR Bank-konsernet tilbyr banktjenester og verdipapir- 
og investeringstjenester for person- og bedriftsmarkedet i Norge 
og internasjonalt.   
 Bankkonsernets hovedkontor har besøksadresse Stranden 21, 
Oslo.  
 
2. GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGN-

SKAPET 
DnB NOR Bank avlegger konsernregnskap for 2009 i samsvar 
med IFRS, International Financial Reporting Standards, som er 
godkjent av EU. Selskapsregnskapet til DnB NOR Bank ASA 
avlegges i samsvar med forenklet IFRS. 
 Konsernregnskapet er basert på historisk kost-prinsippet med 
unntak av: finansielle eiendeler tilgjengelige for salg, finansielle 
eiendeler og forpliktelser (herunder finansielle derivater) vurdert 
til virkelig verdi over resultatet og investeringseiendommer. Kon-
sernregnskapet er presentert i norske kroner. Om ikke annet er 
angitt, avrundes verdiene til nærmeste million. 
 Bankkonsernets balanseoppstilling er i hovedsak basert på en 
vurdering av balansepostenes likviditet.  
 
3. ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPPER 
Bankkonsernet har ikke foretatt endringer i anvendte regnskaps-
prinsipper i 2009, men har implementert følgende nye standar-
der, endringer og fortolkninger: 
  Bankkonsernet har fra 1. januar 2009 anvendt endret IFRS 7 
Finansielle instrumenter – opplysninger. Endringene i standarden 
påvirker noteopplysningene om finansielle instrumenter i kon-
sernregnskapet.  
 Finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi skal 
grupperes i tre nivåer etter hvilken type informasjon som er be-
nyttet i verdsettelsen: noterte priser fra aktive markeder, obser-
verbare markedsdata og annet enn observerbare markedsdata. 
Dersom det finansielle instrumentet måles ved hjelp av en verd-
settelsesmetode som bruker annet enn observerbare markeds-
data, inntrer utvidede opplysningskrav. I tråd med overgangs-
reglene er det ikke gitt tilsvarende informasjon for sammen-
ligningsperioden. Det skal også gis utvidet informasjon om 
likviditetsrisiko som følge av endringer i IFRS 7. 
 Bankkonsernet har anvendt endret IAS 1 – Presentasjon av 
finansregnskap fra 1. januar 2009. I henhold til den endrede 
standarden skal egenkapitaloppstillingen kun vise detaljer om 
transaksjoner med eierne. Andre transaksjoner som tidligere ble 
ført mot egenkapitalen inngår i totalresultatet for perioden. 
 
4. KONSOLIDERING  
I konsernregnskapet for DnB NOR Bank ASA ("DnB NOR Bank" 
eller "bankkonsernet") inngår DnB NOR Bank med datter-
selskaper og tilknyttede selskaper.  
 Regnskapsprinsippene anvendes konsistent ved innarbeiding 
av eierinteresser i datterselskaper og tilknyttede selskaper og er 
basert på de samme rapporteringsperiodene som for mor-
selskapet.  
 Ved utarbeidelse av konsernregnskapet elimineres konsern-
interne transaksjoner, balanser og urealiserte gevinster og tap på 
transaksjoner mellom enheter i bankkonsernet. 
 
Datterselskaper og tilknyttede selskaper  
Datterselskaper defineres som selskaper hvor DnB NOR Bank har 
kontroll gjennom direkte eller indirekte eierinteresser eller andre 
forhold og en eierandel på mer enn 50 prosent av den stemme-
berettigede aksjekapitalen eller ansvarskapitalen. Normalt antas 
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DnB NOR Bank å inneha kontroll når eierinteressene i et annet 
selskap er mer enn 50 prosent, men DnB NOR Bank vurderer 
også hvorvidt konsernet har faktisk kontroll. For selskaper hvor 
eierandelen er 50 prosent og under gjør DnB NOR Bank en 
vurdering av om andre forhold tilsier at det foreligger faktisk 
kontroll. Datterselskaper konsolideres fra det tidspunkt kontroll er 
overført til bankkonsernet. Solgte datterselskaper konsolideres 
frem til dato for overføring av risiko og kontroll. 
 Tilknyttede selskaper er selskaper der DnB NOR Bank har be-
tydelig innflytelse, dvs. kan påvirke finansielle og operasjonelle 
beslutninger i selskapet, men ikke har kontroll, alene eller sam-
men med andre, over selskapet. DnB NOR Bank har som ut-
gangspunkt at man har betydelig innflytelse i selskaper hvor 
bankkonsernet har en investering med eierandel på mellom 20  
og 50 prosent.  
 Tilknyttede selskaper vurderes etter egenkapitalmetoden i 
konsernregnskapet. Investeringen innregnes til anskaffelseskost 
på kjøpstidspunktet og justeres for etterfølgende endringer i 
konsernets andel av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet. 
Eventuell goodwill inngår i anskaffelseskost. Bankkonsernets 
andel av over- eller underskudd resultatføres og tillegges 
balanseført verdi av investeringene sammen med andel av ikke 
resultatførte egenkapitalendringer. Bankkonsernets andel av 
underskudd resultatføres ikke hvis balanseført verdi av investe-
ringen blir negativ, med mindre bankkonsernet har pådratt seg 
forpliktelser eller avgitt garantier for det tilknyttede selskapets 
forpliktelser.  
 Bankkonsernets andel av urealisert fortjeneste på transak-
sjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper elimineres. 
Det samme gjelder for urealiserte tap med mindre transaksjonen 
tilsier en nedskrivning av den overførte eiendelen. 
 
Omregning av transaksjoner i utenlandsk 
valuta  
Bankkonsernets største enhet, DnB NOR Bank ASA, har norske 
kroner som sin funksjonelle valuta. Utenlandske filialers og 
datterselskapers balanser omregnes til norske kroner etter 
valutakurs på balansedagen. Resultatene omregnes etter 
valutakurser på transaksjonstidspunktene. Endringer i netto 
eiendeler som følge av valutakursendringer regnskapsføres 
direkte mot egenkapitalen. I selskapsregnskapet omregnes 
investeringer i datterselskaper til norske kroner etter valutakurs 
på balansedagen når slike poster er kurssikret. 
 Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til kurs på 
balansedagen. Verdiendringer for slike poster som følge av  
endret kurs mellom transaksjons- og balansedag, resultat- 
føres.  
 
5. VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER 
Ved overtagelse av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. An-
skaffelseskost måles til virkelig verdi av vederlaget, hensyntatt 
eventuelle utstedte egenkapitalinstrumenter i tillegg til direkte 
utgifter ved transaksjonen. Eventuelle emisjonsutgifter inngår 
ikke i anskaffelseskost, men føres til fradrag i egenkapitalen. 
 Overtatte identifiserte materielle og immaterielle eiendeler og 
forpliktelser blir vurdert til virkelig verdi på tidspunktet for over-
tagelsen. Dersom anskaffelseskost overstiger verdien av identi-
fiserte eiendeler og forpliktelser, regnskapsføres differansen som 
goodwill. Dersom anskaffelseskost er lavere enn identifiserte 
eiendeler og forpliktelser, resultatføres differansen på transak-
sjonstidspunktet. 
 Ved oppkjøp av mindre enn 100 prosent eierandel balanse-
føres 100 prosent av merverdier med unntak av goodwill, som 
bare medtas for DnB NOR Banks andel. 
 Ved trinnvise oppkjøp av datterselskaper vil bankkonsernet 
gjøre en full kjøpsprisallokering ved hvert oppkjøp for å beregne 
goodwill oppstått ved det enkelte kjøp. Identifiserbare eiendeler 
og gjeld i det overtatte selskapet måles til verdien på konsern-
etableringstidspunktet. 

Virksomhet holdt for salg 
Bankkonsernet 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 svært 
sannsynlig at salget blir gjennomført i løpet av ett år. 
 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 slik virksomhet presenteres separat 
på linjen "Resultat virksomhet og anleggsmidler holdt for salg, 
etter skatt" i konsernregnskapet. Totale eiendeler og total gjeld 
fra slik virksomhet presenteres hver for seg på linjene "Virksom-
het og anleggsmidler holdt for salg" og "Virksomhet holdt for 
salg" i bankkonsernets balanseoppstilling. 
 Virksomhet i Nordisk Tekstil Holding-konsernet er per  
31. desember 2009 klassifisert som virksomhet holdt for salg.  
Se nærmere beskrivelse i note 2 Endring i konserntruktur og 
virksomhet og anleggsmidler holdt for salg. 
 
6. INNTEKTSFØRING 
Renteinntekter inntektsføres ved bruk av den effektive rente-
metoden. Dette innebærer løpende inntektsføring av nominelle 
renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer. Etable-
ringsgebyr justeres for direkte etableringskostnader som for 
eksempel avgitte kredittformidlingsprovisjoner. Inntektsføring av 
renter etter den effektive rentemetoden 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 nedskrevet verdi. Se også "Måling 
til virkelig verdi", "Måling til amortisert kost" og "Nedskrivninger 
av finansielle eiendeler" i punkt 8. 
 Gebyrer og provisjoner resultatføres etter hvert som 
tjenesten ytes. Gebyrer for etablering av låneavtaler inngår i 
kontantstrømmene ved beregning av amortisert kost og inntekts-
føres under "Netto renteinntekter" etter den effektive rente-
metoden. Gebyrer som inngår ved etablering av finansielle 
garantier inngår i verdsettelsen av garantiene og inntektsføres 
over garantienes løpetid under "Netto gevinster på finansielle 
instrumenter til virkelig verdi". I "Netto andre driftsinntekter" 
inngår blant annet gebyrer og provisjoner knyttet til betalings-
formidling, suksesshonorar, kredittformidling, eiendomsmegling, 
corporate finance og verdipapirtjenester. Resultatføring skjer når 
tjenestene er levert. Suksesshonorar resultatføres når hono-
rarene med stor grad av sikkerhet er opptjente og kan måles på 
en pålitelig måte.  
 Utbytte fra investeringer resultatføres på det tidspunktet ut-
byttet er vedtatt på generalforsamlingen. 
 
7. BALANSEFØRING AV EIENDELER OG 

FORPLIKTELSER 
Eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunktet bank-
konsernet oppnår reell kontroll over rettighetene til eiendelene  
og påtar seg reelle forpliktelser.  
 Eiendeler føres ut av balansen på det tidspunktet reell risiko 
vedrørende eiendelene er overført og kontroll over rettighetene til 
eiendelene er bortfalt eller utløpt.  
 For finansielle eiendeler hvor enten risiko, kontroll eller av-
kastning ikke er overført foretas det en nærmere vurdering av om 
eiendelen skal føres ut av balansen eller ikke. Ved overføring av 
låneporteføljer hvor bankkonsernet beholder det vesentligste av 
eksponeringen, blir ikke eiendelene ført ut av balansen. Eien-
delene balanseføres til en verdi begrenset til det beløpet bank-
konsernet beholder risikoen for. 
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  Ved salg av eiendeler eller virksomhet som fortsatt benyttes 
i bankkonsernet, for eksempel ved utkontraktering, vurderes 
resultateffekter ved transaksjonen og fremtidige inntekter og 
kostnader samlet. 
 
8. FINANSIELLE INSTRUMENTER 
Klassifikasjon av finansielle instrumenter  
Ved første gangs regnskapsføring blir finansielle eiendeler klas-
sifisert i en av de følgende kategorier avhengig av formålet med 
investeringen:  
• Finansielle eiendeler holdt for tradingformål og derivater 

balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over 
resultatet  

• Finansielle eiendeler bestemt regnskapført til virkelig verdi 
med verdiendringer over resultatet   

• Finansielle derivater utpekt som sikringsinstrumenter  
• Lån og fordringer, balanseført til amortisert kost   
• Holde-til-forfall-investeringer, balanseført til amortisert kost 
• Finansielle instrumenter tilgjengelige for salg vurdert til 

virkelig verdi med verdiendringer mot egenkapitalen 
 
Ved første gangs regnskapsføring blir finansielle forpliktelser 
klassifisert i en av de følgende kategorier: 
• Finansielle forpliktelser holdt for tradingformål og derivater 

balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over 
resultatet  

• Finansielle forpliktelser bestemt regnskapsført til virkelig 
verdi med verdiendringer over resultatet  

• Andre finansielle forpliktelser balanseført til amortisert kost 
• Utstedte finansielle garantier balanseført til virkelig verdi 
 
Retningslinjer for klassifikasjon i ulike porteføljer i bankkonsernet 
fremkommer nedenfor.  
 
Finansielle eiendeler og forpliktelser i tradingporteføljen  
Tradingporteføljen karakteriseres av at instrumentene i porte-
føljen omsettes hyppig og at posisjoner etableres med mål om 
kortsiktig gevinst.  
 Tradingporteføljen omfatter i hovedsak finansielle eiendeler  
i DnB NOR Markets og finansielle derivater eksklusive derivater 
som anvendes til sikringsformål. Likviditetsporteføljen i DnB NOR 
Markets ble i 2008 reklassifisert fra tradingporteføljen til kate-
gorien holde-til-forfall. I tillegg inneholder porteføljen verdipapir-
innlån og innskudd der instrumentene benyttes aktivt i rente- og 
likviditetsstyringen og har kort gjenværende levetid. 
 
Finansielle eiendeler og forpliktelser bestemt regnskaps-
ført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet   
Dette er eiendeler og forpliktelser som ved første gangs inn-
regning blir definert som vurdert til virkelig verdi med verdi-
endringer over resultatet. Finansielle instrumenter klassifiseres i 
denne kategorien dersom en av følgende kriterier er oppfylt: 
• klassifiseringen eliminerer eller i vesentlig grad reduserer 

måleinkonsistens som ellers ville ha oppstått ved at finan-
sielle eiendeler og forpliktelser måles 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 

 
Nevnte porteføljer omfatter sertifikater og obligasjoner, aksjer, 
utlån med rentebinding utstedt i norske kroner, fastrente-
verdipapirer i norske kroner som aksjeindekserte obligasjons-
innlån (AIO), bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA) og andre 
innlån med rentebinding i norske kroner og finansielle garantier. 

Finansielle derivater utpekt som sikringsinstrument  
Finansielle derivater som anvendes som sikringsinstrument for å 
styre renterisiko, inngår i denne kategorien.  
 
Utlån og fordringer balanseført til amortisert kost 
Kategorien utlån og fordringer omfatter i hovedsak utlån og 
fordringer som ikke er bestemt regnskapsført til virkelig verdi.  
 
Holde-til-forfall-investeringer balanseført til amortisert 
kost   
Verdipapirer som holdes til forfall, vurderes til amortisert kost.   
 
Finansielle instrumenter tilgjengelige for salg vurdert til 
virkelig verdi med verdiendringer mot egenkapitalen 
Eiendeler som ikke er klassifisert i øvrige kategorier klassifiseres 
som tilgjengelige for salg.  
 DnB NOR Bank-konsernet hadde per 31. desember 2008 og 
2009 ingen finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelige 
for salg.  
 
Andre finansielle forpliktelser balanseført til amortisert 
kost 
Andre finansielle forpliktelser som ikke inngår i tradingporteføljen 
eller som er definert som forpliktelser til virkelig verdi med verdi-
endringer over resultatet, balanseføres til amortisert kost.  
 
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. 
 
Omklassifisering  
Finansielle eiendeler som ikke er derivater kan omklassifiseres fra 
kategorien holdt for tradingformål til kategoriene lån og ford-
ringer, holde-til-forfall og tilgjengelig for salg etter nærmere an-
gitt regler dersom den finansielle eiendelen ikke lenger holdes for 
kortsiktig salg eller gjenkjøp.  
 Egenkapitalinstrumenter og rentebærende instrumenter som 
er notert i et aktivt handlet marked kan kun omklassifiseres i 
sjeldne og uvanlige situasjoner. 
 Finansielle eiendeler, som tilfredsstiller definisjonen til lån og 
fordringer i IAS 39, kan omklassifiseres fra kategorien holdt for 
tradingformål til kategorien lån og fordringer, dersom bank-
konsernet har intensjon og mulighet til å holde den finansielle 
eiendelen i overskuelig fremtid eller til forfall. Dersom bank-
konsernet etter omklassifiseringene øker sine estimater for frem-
tidige kontantbetalinger som skal mottas som følge av at disse 
innbetalingene er blitt mer gjenvinnbare, vil virkningen av denne 
økningen regnskapsføres som en justering av den effektive 
renten fra tidspunktet da estimatet ble endret.  
 Bankkonsernet vurderer omklassifisering med utgangspunkt i 
det enkelte finansielle instrument. Omklassifiseringstidspunktet 
vil tidligst være det tidspunktet hvor trading-intensjonen for den 
enkelte finansielle eiendelen opphører. Den finansielle eiendelens 
virkelige verdi på omklassifiseringstidspunktet blir ny anskaf-
felseskost eller amortisert kost. 
 Likviditetsporteføljen i DnB NOR Markets ble omklassifisert fra 
trading-porteføljen til kategorien holde til forfall i 2008. Det er 
ikke foretatt omklassifiseringer i 2009. 
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Måling 
Første gangs regnskapsføring av finansielle instrumenter  
Finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi over 
resultatet, regnskapsføres til virkelig verdi på handelsdagen. 
Virkelig verdi vil normalt være transaksjonsprisen, med mindre 
en annen verdi kan begrunnes ut fra observerbare markeds-
transaksjoner. Finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost 
innregnes til transaksjonsprisen med fradrag eller tillegg for 
direkte transaksjonskostnader. 
 
Etterfølgende måling 
Måling til virkelig verdi 
Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan byttes i, eller en for-
pliktelse kan gjøres opp i, i en transaksjon mellom uavhengige 
parter. Finansielle eiendeler og forpliktelser verdsettes til hen-
holdsvis kjøps- og salgskurser. Derivater som vurderes netto, 
verdsettes til midtkurser på balansedagen. Børsnoterte finan-
sielle egenkapitalinstrumenter som dekker forsikrings- 
messige forpliktelser, verdsettes til siste noterte transak- 
sjonskurs.  
 
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 representerer faktiske og hyppige markedstransak-
sjoner.  
 De fleste finansielle derivater i bankkonsernet, som eksem-
pelvis valutaterminforretninger, kontrakter som fastsetter en 
fremtidig rente, renteopsjoner, valutaopsjoner, renteswapper og 
rentefutures, handles i et aktivt marked. I tillegg handles enkelte 
investeringer i aksjer, sertifikater og obligasjoner i aktive mar-
keder.  
 I den grad det ikke er notert priser for instrumentet i sin hel-
het, men for komponentene, dekomponeres instrumentet, og 
verdsettes på bakgrunn av noterte priser på de enkelte kom-
ponentene. 
 
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 para-

metrene er basert på observerbare markedsdata  
 
Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata: 
• estimerte kontantstrømmer 
• vurdering av eiendeler og gjeld i selskaper 
• modeller hvor vesentlige parametere ikke er basert på 

observerbare markedsdata 
• eventuelle bransjestandarder 
 
Ved bruk av verdsettelsesteknikker justeres verdien for kreditt- 
og likviditetsrisiko. Prising av risiko for tilsvarende instrumenter 
legges til grunn for vurderingen.  
 
Måling av finansielle garantier 
Utstedte finansielle garantier vurderes til virkelig verdi, som ved 
første gangs regnskapsføring anses å være mottatt vederlag for 
garantien. 
 Ved etterfølgende måling vurderes utstedte finansielle garan-

tier til det høyeste beløp av mottatt vederlag for garantien med 
fradrag for eventuelle resultatførte amortiseringer og beste esti-
mat for vederlag ved eventuell innfrielse av garantien. 
 
Måling til amortisert kost 
Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi, måles til 
amortisert kost, og inntektene beregnes etter instrumentets 
effektive rente. Den effektive renten fastsettes ved diskontering 
av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. 
Kontantstrømmene inkluderer etableringsgebyrer og direkte, 
marginale transaksjonskostnader som ikke direkte betales av 
kunden, samt eventuell restverdi ved utløpet av forventet løpetid. 
Amortisert kost er nåverdien av slike kontantstrømmer ned-
diskontert med den effektive renten. 
 
Nedskrivninger av finansielle eiendeler  
På hver balansedag vurderer bankkonsernet om det foreligger 
objektive indikasjoner på at de finansielle eiendelene har vært 
utsatt for verdifall. En finansiell eiendel eller gruppe av finansielle 
eiendeler nedskrives hvis det foreligger objektive indikasjoner på 
verdifall. Objektive indikasjoner for verdifall omfatter vesentlige 
finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre 
vesentlige kontraktsbrudd, tilfeller der det anses som sannsynlig 
at debitor vil innlede gjeldsforhandling eller andre konkrete for-
hold som har inntruffet.  
 Nedskrivninger av andre finansielle eiendeler resultatføres der 
de etter sin art hører hjemme. 
 
Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier 
Dersom objektive indikasjoner for verdifall kan identifiseres, be-
regnes nedskrivning på utlån som forskjellen mellom regnskaps-
ført verdi i balansen og nåverdien av estimerte fremtidige kon-
tantstrømmer neddiskontert med lånets effektive rente. Refor-
handling av lånebetingelser for å underlette låntagers stilling 
regnes som en objektiv indikasjon på verdifall. I samsvar med 
IAS 39 legges beste estimat til grunn for vurdering av fremtidige 
kontantstrømmer. Den effektive renten som benyttes for ned-
diskontering blir ikke justert som følge av endring i lånets kreditt-
risiko og lånebetingelser som følge av at objektive indikasjoner 
på verdifall er identifisert. 
  Individuelle nedskrivninger på utlån reduserer engasje-
mentenes regnskapsførte verdi i balansen. Periodens endringer i 
vurdert verdi for utlån resultatføres under "Nedskrivninger på 
utlån og garantier". Renter beregnet etter den effektive rente-
metoden på nedskrevet verdi av utlån inngår i "Netto rente-
inntekter". 
 
Gruppenedskrivninger på utlån 
Utlån som ikke har vært gjenstand for individuelle vurderinger  
for verdifall, vurderes samlet i grupper. Utlån som er vurdert 
individuelt, men hvor nedskrivning ikke er foretatt, blir også 
vurdert i grupper.  
  Vurderingen baseres på objektive indikasjoner for verdifall 
som har inntruffet på balansedagen og som kan knyttes til 
gruppen.  
 Gruppene er definert som utlån med like risiko- og verdiegen-
skaper basert på inndeling av kundene etter hovedsektorer eller 
hovednæringer samt risikoklasse. Beregning av nedskrivnings-
behov foretas per kundegruppe med utgangspunkt i estimater for 
konjunktursituasjonen samt tapserfaring for de respektive kunde-
gruppene.  
 Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes regn-
skapsførte verdi i balansen. For utlån resultatføres periodens 
endringer under "Nedskrivninger på utlån og garantier". Gruppe-
nedskrivningene er, på samme måte som individuelle nedskriv-
ninger, basert på neddiskonterte kontantstrømmer. Grunnlaget 
for neddiskonteringen er observerte erfaringstall fra individuelle 
nedskrivninger. Det beregnes renter på nedskrevne gruppe-
vurderte engasjementer etter samme prinsipper og basert på 
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samme erfaringsgrunnlag som for individuelt vurderte engasje-
menter.  
 
Overtagelse av eiendeler  
Eiendeler som overtas i forbindelse med oppfølging av mislig-
holdte og nedskrevne engasjementer, verdsettes ved over-
tagelsen til virkelig verdi. Slike eiendeler klassifiseres i balansen 
etter sin art. Etterfølgende verdivurdering og klassifisering av 
resultateffekter følger prinsippene for den aktuelle balanse-
posten.  
 
Presentasjon i balanse og resultatregnskap  
Utlån 
Utlån balanseføres, avhengig av motpart, enten som utlån til og 
fordringer på kredittinstitusjoner eller utlån til kunder, uavhengig 
av målingsprinsipp. 
 Renteinntekter på finansielle instrumenter klassifisert som 
utlån inkluderes på linjen for "Netto renteinntekter" ved bruk av 
den effektive rentemetoden, uavhengig av målingsprinsipp. Den 
effektive rentemetoden er beskrevet under "Måling til amortisert 
kost" ovenfor. 
 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". 
 Øvrige verdiendringer på porteføljene av utlån med rente-
binding vurdert til virkelig verdi og verdiendringer på utlån i 
tradingporteføljen inngår på linjen "Netto gevinster på finansielle 
instrumenter til virkelig verdi".  
 
Sertifikater og obligasjoner 
Her inngår sertifikater og obligasjoner som bankkonsernet ikke 
har til uttalt hensikt å holde til forfall. Porteføljen omfatter både 
sertifikater og obligasjoner inkludert i tradingporteføljen og serti-
fikater og obligasjoner bestemt regnskapsført til virkelig verdi 
over resultatet.  
  Renteinntekter og –kostnader på andre porteføljer av serti-
fikater og obligasjoner, beregnet etter den effektive rente-
metoden, inngår i "Netto renteinntekter". Andre verdiendringer 
inngår i "Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig 
verdi".  
 
Aksjer 
Aksjer inkluderer aksjer både i tradingporteføljen og aksjer og 
aksjefond bestemt regnskapsført til virkelig verdi over resultatet.   
 Verdiendringer på andre aksjer inngår i "Netto gevinster på 
finansielle instrumenter til virkelig verdi".  
 
Finansielle derivater 
Finansielle derivater er klassifisert enten som finansielle derivater 
i tradingporteføljen eller som derivater anvendt for sikringsfor-
mål.  
 Finansielle derivater presenteres som en eiendel dersom mar-
kedsverdien er positiv og som en forpliktelse dersom markeds-
verdien er negativ.  
 Renteinntekter og -kostnader for andre finansielle derivater 
inngår i "Netto renteinntekter" basert på den effektive rente-
metoden. Andre verdiendringer inngår i "Netto gevinster på 
finansielle instrumenter til virkelig verdi".  
 
Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 
Porteføljen inneholder langsiktige verdipapirer som bankkon-
sernet både har til hensikt og evner å holde til forfall. 
 
Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder 
Forpliktelser til kredittinstitusjoner og kunder er regnskapsført, 
avhengig av motpart, enten som gjeld til kredittinstitusjoner eller 
som innskudd fra kunder.  

 Rentekostnader på instrumentene inngår i "Netto renteinn-
tekter" basert på den effektive rentemetoden. Andre verdi-
endringer inngår i "Netto gevinster på finansielle instrumenter til 
virkelig verdi". 
 
Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital 
Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital omfatter utstedte serti-
fikater, obligasjoner, ansvarlig lånekapital og fondsobligasjons-
innlån.  
 Rentekostnader på instrumentene inngår i "Netto rente-
inntekter" basert på den effektive rentemetoden. Øvrige verdi-
endringer inngår i "Netto gevinster på finansielle instrumenter til 
virkelig verdi", og inkluderer verdiendringer som følge av endring 
i kredittmarginer. 
 
Utstedte finansielle garantier    
Ved utstedelse av finansielle garantier balanseføres vederlaget 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 verdi-
endring på garantier som inngår i engasjementer som er indi-
viduelt nedskrevet. Verdiendring for slike garantier er inkludert i 
"Netto nedskrivninger på utlån og garantier". 
 
Sikringsbokføring   
Bankkonsernet inngår sikringstransaksjoner for å styre 
renterisiko på langsiktige innlån og innskudd i utenlandsk valuta. 
Disse regnskapsføres som virkelig verdi sikringer. 
 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 transaksjonen dokumenteres sammen-
hengen mellom sikringsinstrumentet og -objektet. I tillegg 
dokumenteres mål 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 inngår i "Netto gevinster på finansielle instrumenter til 
virkelig verdi" i resultatet.  
 For sikringsforhold regnskapsføres endring i virkelig verdi 
knyttet til den sikrede risiko som et tillegg eller fradrag i finansiell 
gjeld og eiendeler.  
 Dersom sikringsforholdet avbrytes eller tilstrekkelig sikrings-
effektivitet ikke kan verifiseres, amortiseres verdiendring til-
knyttet sikringsobjektet over gjenværende løpetid. 
  DnB NOR Bank ASA foretar en virkelig verdi sikring av 
investeringer i datterselskaper for å eliminere valutarisiko på 
investert beløp. Sikringsforretningene gjøres gjennom valuta-
swapper eller lange innlån i valuta. 
 
Motregning 
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser motregnes og 
presenteres med et nettobeløp i balansen bare når bankkonsernet 
har en juridisk håndhevbar rett til å motregne og når konsernet 
har til hensikt å gjøre opp på nettogrunnlag. Inntekter og 
kostnader motregnes ikke med mindre det kreves eller tillates i 
henhold til IFRS. 
 
9. LEIEAVTALER  
En leieavtale klassifiseres som finansiell leieavtale dersom den i 
det vesentlige overfører all risiko og avkastning forbundet med 
eierskap. Øvrige leieavtaler klassifiseres som operasjonelle leie-
avtaler. 
 
DnB NOR Bank som utleier 
Operasjonelle leieavtaler 
Operasjonelle leieavtaler omfatter blant annet leieavtaler hvor 
DnB NOR Bank garanterer restverdien overfor leietager ved 
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utløpet av avtaleperioden. Driftsmidlene balanseføres som 
maskiner, inventar og transportmidler. Leieinntekt fra 
operasjonelle leieavtaler innregnes i inntekten på lineært grunn-
lag i leieperioden, med mindre et annet systematisk grunnlag gir 
et bedre uttrykk for hvordan leietagers nytte av eiendelen for-
deler seg over tid. Regnskapsmessige avskrivninger klassifiseres 
som ordinære avskrivninger. 
 
Finansielle leieavtaler 
Finansielle leieavtaler presenteres som utlån og verdien på 
oppstarttidspunktet settes lik nettoinvesteringen i leieavtalen.  
Nettoinvesteringen tilsvarer minimumsleie, ikke-garantert rest-
verdi og utleiers eventuelle direkte utgifter til avtaleinngåelse 
neddiskontert med internrenten. Leieinntekter inntektsføres etter 
et annuitetsprisnipp, hvor renteelementet inngår i "Netto rente-
inntekter", mens avdrag reduserer balanseverdien av utlån. 
 
DnB NOR Bank som leietager 
Operasjonelle leieavtaler 
Leiebetalinger kostnadsføres lineært over løpetiden med mindre 
et annet systematisk grunnlag gir et bedre uttrykk for hvordan 
leietagers nytte av eiendelen fordeler seg over tid. 
 
10. INVESTERINGSEIENDOMMER OG VARIGE 

DRIFTSMIDLER  
Eiendommer som eies for å oppnå avkastning i kundeporteføljene 
gjennom leieinntekter og å oppnå verdistigning, klassifiseres som 
investeringseiendom. 
 Øvrige materielle eiendeler klassifiseres som varige 
driftsmidler.  

Investeringseiendommer vurderes i utgangspunktet til kost-
pris og deretter til markedsverdi på balansedagen. Det foretas 
ikke årlige avskrivninger av investeringseiendommer. Det be-
nyttes intern og ekstern eiendomsekspertise til verdivurdering. 
Det innhentes et utvalg av eksterne takster som sammenholdes 
med interne verdivurderinger. Det gjøres sensitivitetsvurderinger 
for ulike anslag på parameterverdier som inngår i en totalvurde-
ring. Verdiendring for investeringseiendommer fremkommer på 
linjen "Andre inntekter" i resultatet.  
 Øvrige materielle eiendeler vurderes til anskaffelseskost fra-
trukket akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaf-
felseskost inkluderer utgifter direkte relatert til anskaffelsen av 
eiendelen. Etterfølgende utgifter aktiveres på relevante eiendeler 
når det er sannsynlig at det er knyttet fremtidige økonomiske 
fordeler til utgiften som tilfaller bankkonsernet og disse kan 
måles pålitelig. Reparasjoner og vedlikehold kostnadsføres 
løpende i resultatregnskapet.  
 Anleggsmidler holdt for salg måles til den laveste verdien av 
balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter.  
 Eiendelenes restverdier og brukstider revurderes årlig og 
justeres om nødvendig. Gevinst og tap ved salg av anleggs-
midler inngår i "Netto gevinster på varige og immaterielle eien-
deler".  
 
11. IMMATERIELLE EIENDELER 
Goodwill 
For alle vurderingsenheter foretas en nedskrivningsvurdering 
årlig. Dersom det i løpet av året er indikasjoner på verdifall fore-
tas en fornyet vurdering. Verdivurderingen gjennomføres for å 
verifisere om verdiene fortsatt er til stede. Vurderingene tar ut-
gangspunkt i bankkonsernets bruksverdi av enhetene. 
 Valg av vurderingsenhet er gjort ut fra hensyn til hvor det er 
mulig å identifisere og skille ut kontantstrømmer knyttet til virk-
somheten. En vurderingsenhet kan omfatte goodwill fra flere 
transaksjoner, og nedskrivningstesten foretas på samlet balanse-
ført goodwill i vurderingsenheten.  
 Vurderingene tar utgangspunkt i historiske resultater samt 
budsjetter og 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 virksomheten korrigert for behov for å bygge til-
strekkelig kapital for å dekke gjeldende kapitalkrav. Økt kapital-
behov som følge av vekst i virksomheten kan medføre behov for 
å holde tilbake deler av resultatet, eller eventuelt tilføre mer 
kapital fra eier dersom resultatet i virksomheten ikke er tilstrek-
kelig til å bygge nødvendig kapital. Utover planperioden, som i de 
fleste tilfeller er tre år, er det lagt til grunn en utvikling i kontant-
strøm i samsvar med markedsforventninger for den type virk-
somhet som inngår i vurderingsenheten.   
 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. Goodwill knyttet til oppkjøp av virksomhet som 
genererer kontantstrømmer i utenlandsk valuta, omregnes til 
kurs på balansedagen. 
 
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 bank-
konsernet og der det er sannsynlig at økonomiske fordeler dekker 
utviklingsutgiftene på balansetidspunktet, balanseføres som im-
materielle eiendeler. I vurdering av de balanseførte verdiene vur-
deres de økonomiske fordelene på bakgrunn av lønnsomhets-
analyser. Utviklingsutgifter inkluderer utgifter til ansatte direkte 
involvert i programutviklingen, materiell og en andel av direkte 
henførbare fellesutgifter. Utgifter knyttet til vedlikehold av 
programvare og IT-systemer kostnadsføres løpende over resultat-
regnskapet. Balanseførte programvareutgifter avskrives lineært 
over forventet økonomisk levetid, som normalt er fem år. Vur-
dering av nedskrivningsbehov følger de samme prinsipper som 
beskrevet nedenfor. 
 
12. NEDSKRIVNING AV MATERIELLE OG 

IMMATERIELLE EIENDELER  
Ved hvert rapporteringstidspunkt og dersom det foreligger indika-
sjoner på fall i materielle og immaterielle eiendelers verdi, vil 
eiendelenes gjenvinnbare beløp estimeres for å beregne eventuell 
nedskrivning.  
 Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige 
verdi med fratrekk av salgskostnader og bruksverdi. Eiendelenes 
balanseførte verdi nedskrives umiddelbart til gjenvinnbart beløp 
dersom balanseført verdi er høyere enn estimert gjenvinnbart 
beløp. Se note 35 Goodwill og immaterielle eiendeler med 
udefinert levetid, for nedskrivningstest. 
 Bankkonsernet benytter følgende 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 
 
13. PENSJONER 
Ytelsesbasert ordning 
I en ytelsesbasert ordning er arbeidsgiver forpliktet til å yte frem-
tidig pensjon av nærmere angitt størrelse.  
 Utgangspunktet for beregning av pensjonskostnader er lineær 
fordeling av pensjonsopptjening mot sannsynlig akkumulert for-
pliktelse ved pensjoneringstidspunktet. Kostnadene beregnes ut 
fra årets påløpte pensjonsrettigheter fratrukket avkastning på 
midler avsatt til dekning av pensjoner. 
 Pensjonsforpliktelser som administreres gjennom livsfor-
sikringsselskap, vurderes mot pensjonsmidler i ordningen. Når 
samlede pensjonsmidler overstiger beregnet pensjonsforpliktelse 
på balansetidspunktet, klassifiseres nettoverdien som eiendel i 
balansen dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan be-
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nyttes mot fremtidige forpliktelser. Når pensjonsforpliktelsene 
overstiger pensjonsmidlene, klassifiseres nettoforpliktelsen som 
gjeld i balansen. Hver ordning vurderes for seg. 
 Pensjonsforpliktelser som ikke administreres gjennom livsfor-
sikringsselskap, oppføres som gjeld i balansen. 
 Pensjonsforpliktelsene beregnes som nåverdien av de esti-
merte fremtidige pensjonsytelsene som regnskapsmessig anses 
opptjent på balansedagen. Ved beregning av pensjonsforplikt-
elsene benyttes aktuarmessige og økonomiske forutsetninger om 
blant annet levealder, lønnsvekst og førtidspensjonering. Forut-
setningen om diskonteringsrente er fastsatt ut fra ti-års stats-
obligasjonsrente på balansedagen med et tillegg for å hensynta 
relevant løpetid for forpliktelsene. 
 Estimatavvik blir regnskapsført over gjennomsnittlig gjen-
værende opptjeningstid i den utstrekning avviket overstiger det 
høyeste av 10 prosent av pensjonsmidlene eller 10 prosent av 
pensjonsforpliktelsene.  
 Den økonomiske konsekvensen av endringer i pensjonsplaner 
inntektsføres eller kostnadsføres ved planendringstidspunktet, 
med mindre rettighetene etter den nye pensjonsplanen er be-
tinget av at arbeidstageren blir værende i tjeneste en spesifisert 
periode. 
 Pensjonskostnaden er basert på forutsetninger fastsatt ved 
periodens begynnelse. Pensjonskostnader klassifiseres som 
personalkostnader i regnskapet. Pensjonskostnader og pensjons-
forpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift.  
 En vesentlig andel av bankkonsernets pensjonsordninger i 
Norge administreres gjennom DnB NOR-konsernets livsfor-
sikringsselskap Vital Forsikring ASA. Det foretas ingen elimine-
ringer vedrørende bankkonsernets pensjonsforpliktelser og  
-midler i balansen eller for pensjonskostnader og premieinntekter  
i resultatregnskapet.  
 
Innskuddsbasert ordning 
Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at bankkonsernet 
ikke gir løfte om fremtidig pensjon av en gitt størrelse, men be-
taler et årlig innskudd til de ansattes kollektive pensjonssparing. 
Den fremtidige pensjonen vil avhenge av størrelsen på tilskuddet 
og den årlige avkastningen på pensjonssparingen. Bankkonsernet 
har ingen ytterligere forpliktelse knyttet til levert arbeidsinnsats 
etter at det årlige innskuddet er betalt. Det er ingen avsetning for 
påløpte pensjonsforpliktelser i slike ordninger. Innskuddsbaserte 
pensjonsordninger blir kostnadsført direkte. 
 
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 for-
skjeller mellom regnskapsført verdi i balansen av en eiendel eller 
en forpliktelse og eiendelens eller forpliktelsens skattemessige 
verdi. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skatte-
regler som gjelder på balansedagen eller som med overveiende 
sannsynlighet ventes vedtatt, og som antas å skulle benyttes når 
den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten 
skal gjøres opp. De viktigste midlertidige forskjellene gjelder pen-
sjoner, avskrivninger på driftsmidler og eiendommer, nedskriv-
ning på goodwill og verdiendring på enkelte finansielle eiendeler 
og gjeld. 
 Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er 
sannsynlig at den vil kunne benyttes mot fremtidig skattepliktig 
inntekt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel i skattekonsernet blir 
nettoført i DnB NOR Banks balanse. 
 Betalbar og utsatt skatt blir ført mot egenkapitalen dersom 
skatten gjelder poster som i samme eller tidligere perioder er ført 
mot egenkapitalen. 
 

15. VIRKSOMHETSOMRÅDER  
Rapporteringen av virksomhetsområder er basert på intern 
ledelsesrapportering og ressursallokering. 
 Resultatregnskap og balanseoppstilling for virksomhetsom-
råder er basert på en sammenstilling av intern finansiell rappor-
tering for den funksjonelle organiseringen av bankkonsernet i 
forretningsområder. Tallene for forretningsområdene baseres på 
DnB NORs styringsmodell og bankkonsernets regnskapsprinsip-
per. Tallene bygger på en rekke forutsetninger, estimater og 
skjønnsmessige fordelinger. Se note 3 Segmenter.  
 Bankkonsernets virksomhet er operasjonelt inndelt i tre for-
retningsområder og fire stabs- og støtteområder. DnB NORD  
blir fulgt opp som et eget resultatområde. Organiseringen i 
forretningsområder er innrettet etter de kundegruppene bank-
konsernet betjener og for det totale tilbudet av produkter som 
tilbys.  
  I henhold til styringsmodellen for DnB NOR har forretnings-
områdene fullstendig resultatansvar med tilhørende mål for av-
kastning i forhold til allokert kapital. Alle bankkonsernets kunde-
rettede aktiviteter er fordelt til forretningsområdene med til-
hørende balanseposter, inntekter og kostnader.  
 Over- eller underskuddslikviditet fra forretningsområdene 
plasseres i eller lånes fra bankens likviditetsfunksjon til markeds-
betingelser, hvor rentevilkårene er tilpasset bindingstiden og 
bankkonsernets finansieringssituasjon. 
 Når forretningsområdene samarbeider om levering av finan-
sielle tjenester til kunder, prises de interne leveransene til mar-
kedsvilkår eller simulerte markedsvilkår gjennom avtaler. I visse 
tilfeller der det er særlig vanskelig å finne relevante prinsipper og 
priser for fordeling mellom to samarbeidende forretningsområder, 
har bankkonsernet valgt å vise nettobidraget fra slike transak-
sjoner i begge forretningsområdene. Resultateffekten av be-
handlingen av slike transaksjoner elimineres på konsernnivå. 
 Tjenester levert fra fellesfunksjoner og staber belastes for-
retningsområdene ut fra leveranseavtaler. Felleskostnader som er 
indirekte knyttet til forretningsområdenes virksomhet, belastes 
forretningsområdenes regnskaper på bakgrunn av fordelings-
nøkler.  
 En del sentrale funksjoner samt resultat av virksomhet som 
ikke er knyttet til forretningsområdenes strategiske oppgaver, er 
regnskapsmessig samlet i Konsernsenteret. Dette omfatter inn-
tekter og kostnader ved bankkonsernets likviditetsstyring, inn-
tekter fra posisjonering i egenkapitalinstrumenter utenom han-
delsporteføljen og renteinntekter fra bankkonsernets uallokerte 
kapital. Videre inngår blant annet eierrelaterte kostnader og for-
valtningsresultatet fra bankens eiendomsportefølje i Konsern-
senterets kostnader.  
 Kapitalavkastning beregnes i forhold til kapitalbehov beregnet 
etter offisielle krav i henhold til Finanstilsynets forskrifter.  
 Note 3 Segmenter viser også en geografisk inndeling av virk-
somheten, herunder DnB NORD og øvrig internasjonal virksom-
het.  
 
16. RESTRUKTURERING 
Dersom det vedtas og kommuniseres planer for restrukturering 
som endrer omfanget av virksomheten eller måten virksomheten 
drives på, vurderes behov for avsetninger til omstillingstiltak. Av-
setningene vurderes på hvert rapporteringstidspunkt og tilbake-
føres etter hvert som utgiftene påløper. 
 
17. KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
Kontantstrømoppstillingene viser kontantstrømmene gruppert 
etter kilder og anvendelsesområder. Kontanter er definert som 
kontanter, fordringer på sentralbanker og fordringer på kreditt-
institusjoner uten oppsigelsesfrist. Kontantstrømoppstillingen 
utarbeides etter direktemetoden. 
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18. EGENKAPITAL OG KAPITALDEKNING 
 
Foreslått utbytte 
Foreslått utbytte inngår som del av egenkapitalen inntil det er 
besluttet på generalforsamlingen. Foreslått utbytte inngår ikke i 
beregning av kapitaldekningen. 
 
Kapitaldekning  
Beregningsregler for kapitalkrav, Basel II, trådte i kraft 1. januar 
2007.  
 For kapitaldekningsberegning gjelder egne konsoliderings-
regler regulert i Konsolideringsforskriften. Ansvarlig kapital og 
nominelle beløp benyttet ved beregning av risikovektet volum  
vil avvike fra bankkonsernets regnskap, idet tilknyttede selskaper 
som i regnskapet er presentert etter egenkapitalmetoden, inn- 
går etter bruttometoden i kapitaldekningsberegningen. Vurde-
ringsreglene i selskapsregnskapene ligger til grunn for kon-
solidering.  
 
19. VEDTATTE, IKKE IKRAFTTRÅDTE 

STANDARDER OG FORTOLKNIGER 
IFRS 3 (revidert) Virksomhetssammenslutninger 
I forhold til gjeldende IFRS 3 medfører den reviderte standarden 
enkelte endringer og presiseringer som gjelder anvendelsen av 
oppkjøpsmetoden. Forhold som berøres er blant annet goodwill 
ved trinnvise oppkjøp, minoritetsinteresser og betingede veder-
lag. Oppkjøpsutgifter ut over emisjons- og låneopptaksutgifter 
skal kostnadsføres etter hvert som de pådras. Ikrafttredelsestids-
punktet for revidert IFRS 3 er satt til 1. juli 2009. Bankkonsernet 
anvender IFRS 3 (R) fra og med 1. januar 2010. IFRS 3 (revidert) 
får ikke retrospektiv anvendelse. Den reviderte standarden vil 
påvirke bankkonsernets regnskapsføring av fremtidige opp- 
kjøp. 
 
IAS 27 (revidert) Konsernregnskap og separat finans-
regnskap 
I forhold til gjeldende IAS 27 gir den reviderte standarden mer 
veiledning knyttet til regnskapsføring av endret eierandel i datter-
selskap. Innføringen av den reviderte standarden innebærer at 
ved tap av kontroll av et datterselskap skal den eventuelle gjen-
værende eierandel i det tidligere datterselskapet måles til virkelig 
verdi og gevinsten eller tapet resultatføres. Dagens regler knyttet 
til fordeling av tap mellom majoritet og minoritet endres slik at 
underskudd skal belastes ikke-kontrollerende eierinteresser 
(minoritetsinteresser) selv om balanseført verdi av minoritets-
interessen blir negativ. Ikrafttredelsestidspunktet var 1. juli 2009. 
Bankkonsernet anvender IAS 27 (R) fra og med 1. januar 2010. 
Den reviderte standarden vil påvirke bankkonsernets regnskaps-
føring av fremtidige oppkjøp og eventuelle salg/kjøp av 
resterende eierandeler i datterselskaper. 
 
IFRS 9 Finansielle instrumenter - klassifikasjon og måling 
I ny IFRS 9 reduseres antall målekategorier for finansielle eien-
deler fra fire til to; amortisert kost og virkelig verdi. Det vil fort-
satt være adgang til å bruke virkelig verdi-opsjonen for finansielle 
instrumenter som i utgangspunktet skal måles til amortisert kost, 
dersom virkelig verdi-måling vil redusere eller eliminere måle-
inkonsistens. Det vil ikke lenger være tillatt å måle unoterte 
egenkapitalinstrumenter til kost. 
 For at et finansielt instrument skal måles til amortisert kost 
må det finansielle instrument ha grunnleggende lånetrekk og 
styres på basis av kontraktfestede kontantstrømmer. Dersom 
kriteriene for å måle det finansielle instrumentet til amortisert 
kost ikke er oppfylt skal instrumentet måles til virkelig verdi. 
  Den nye standarden gjør det nødvendig å gjennomgå nå-
værende klassifikasjon av alle finansielle instrumenter i bank-
konsernets balanse.  

 I hovedsak vil utlån til kunder som i dag måles til amortisert 
kost, antas fortsatt å kunne måles til amortisert kost etter nye 
regler.  
 Aksjer og finansielle derivater vil fortsatt måles til virkelig 
verdi.  
 Sertifikater og obligasjoner som holdes for trading skal måles 
til virkelig verdi. Sertifikater og obligasjoner som inngår i kate-
gorien holde til forfall vil kunne vurderes målt til amortisert kost 
hvis bankkonsernet har til hensikt å realisere instrumentenes 
kontraktfestede kontantstrømmer. Kontraktbetingelser og 
konsernets forretningsmodell må vurderes konkret for det enkelte 
instrument. 
 Egenkapitalinstrumenter vil ikke tilfredsstille vilkårene for 
måling til amortisert kost. Etter den nye standarden vil ikke 
unoterte egenkapitalinstrumenter kunne måles til kost. Endringen 
vil ikke påvirke målingen av bankkonsernets 
egenkapitalinstrumenter, da disse måles til virkelig verdi.  
 Bankkonsernet vil fremover vurdere effekten av ny IFRS 9. 
For å kunne foreta en fullstendig vurdering av de regnskaps-
messige effektene ved ny klassifikasjon og måling av bank-
konsernets finansielle instrumenter, anses det hensiktsmessig å 
avvente ferdigstillelsen av alle faser av prosjektet til ny IAS 39.  
 Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 9 er satt til 1. januar 
2013, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. Bank-
konsernet forventer å anvende standarden fra og med 1. januar 
2013. 
 
Endringene nedenfor antas å ikke i vesentlig grad påvirke 
bankkonsernets anvendelse av regnskapsprinsipper eller 
noteopplysninger: 
 
Endring til IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og 
måling – sikring av komponenter av risiko 
Endringene i standarden gir ytterligere veiledning for sikring av 
ensidig risiko og inflasjonsrisiko. Ikrafttredelsesdato var 1. juli 
2009. Bankkonsernet vil anvende endringen i IAS 39 fra og med 
1. januar 2010.  
 
IFRIC 16 Sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk 
virksomhet  
Fortolkningen klargjør hvilke typer sikringer som vil kunne kvalifi-
sere for sikringsvurdering og hvilke risikoer som vil kunne sikres. 
Tolkningen hadde ikrafttredelsestidspunkt 1. juli 2009. Bank-
konsernet vil anvende IFRIC 16 fra 1. januar 2010.  
 
Endring til IAS 32 Finansielle instrumenter – presentasjon 
–Classification of Rights Issues 
Endringen i IAS 32 innebærer at tegningsretter utstedt i annen 
valuta enn foretakets funksjonelle valuta skal kunne klassifiseres 
som egenkapitalinstrumenter. Ikrafttredelsestidspunkt er satt til 
1. februar 2010. Bankkonsernet forventer å anvende endringene 
ra og med 1. januar 2011. 
 
IAS 24 Opplysninger om nærstående parter (revidert) 
Den reviderte standarden klargjør og forenkler definisjonen av 
nærstående parter. Ikrafttredelsestidspunktet er satt til 1. januar 
2011, men endringen er fortsatt ikke godkjent av EU. Bank-
konsernet forventer å anvende revidert IAS 24 fra og med  
1. januar 2011. 
 
Endring til IFRS 2 Aksjebasert betaling – Group Cash-
settled Share-based Payment Transactions   
Det er i IFRS 2 gitt mer veiledning om aksjebasert betaling gjort 
opp i kontanter. Definisjonen av aksjebasert betaling er endret 
noe. Endringen er ikke godkjent av EU. Ikrafttredelsestidspunkt 
for endringen er 1. januar 2010. 
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IFRIC 12 Tjenesteutsettingsordninger 
IFRIC 12 gjelder offentlige tjenestebevilgninger knyttet til infra-
struktur gitt til privat sektor når den offentlige myndigheten 
regulerer eller kontrollerer tjenestene. Tolkningen hadde ikraft-
tredelsestidspunkt 29. mars 2009.  
 
Endring til IFRIC 14 og IAS 19 – begrensninger av en netto 
ytelsesbasert pensjonseiendel, minstekrav til finansiering 
og samspillet mellom dem  
Endringen innebærer at foretak som har minimumskrav til 
funding av en pensjonsordning vil kunne balanseføre forskudds-
betaling av premiekrav i en ytelsesbasert pensjonsordning. 
Endringen til IFRIC 14 har ikrafttredelsestidspunkt 1. januar 
2011, men er fortsatt ikke godkjent av EU. 
 
IFRIC 15 Avtaler om bygging av fast eiendom 
Endringen innebærer at en rekke prosjekter ikke lenger vil kunne 
anses som anleggsprosjekter etter IAS 11 Anleggskontrakter. 
Tolkningen er godkjent av EU, og hadde ikrafttredelsestidspunkt 
1. januar 2010.  
 
IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 
Tolkningen omhandler regnskapsføring av utdelinger til eiere som 
gjøres opp i andre eiendeler enn kontanter. Tolkningen hadde 
ikrafttredelsestidspunkt 1. november 2009. Bankkonsernet vil an-
vende IFRIC 17 fra 1. januar 2010.  
 
IFRIC 18 Transfers of Assets from Customer   
Tolkningen gjelder regnskapsføring hos selger når kunden 
overdrar varige driftsmidler til selger som en del av avtalen. 
Tolkningen hadde ikrafttredelsestidspunkt 1. november 2009.  
 
IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity 
Instruments 
Tolkningen gir veiledning for regnskapsføring av transaksjoner 
når et selskap gjør opp hele eller deler av sine finansielle for-
pliktelser ved utstedelse av egenkapitalinstrumenter. Tolkningen 
har ikrafttredelsestidspunkt 1. juli 2010, men er fortsatt ikke 
godkjent av EU.  
 
IASBs årlige forbedringsprosjekt 
Det er vedtatt endringer i flere standarder med ikrafttredelse i 
løpet av 2010. Ingen av endringene vil påvirke bankkonsernets 
anvendelse av regnskapsprinsipper eller noteopplysninger.  
 
IFRS 2 Aksjebasert betaling 
Innskudd av virksomhet ved etablering av felles kontrollert enhet 
og virksomhetssammenslutninger under samme kontroll er uten-
for virkeområdet til IFRS 2. 
 
IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet 
Det tas inn presisering om at det kun er opplysningskravene i 
IFRS 5 som gjelder for anleggsmidler holdt for salg og avviklet 
virksomhet.  
 
IFRS 8 Driftssegmenter 
Det tas inn presisering om at det bare er segmenteiendeler og 
gjeld som rapporteres særlig for interne beslutningsformål som 
det må opplyses om i segmentinformasjonen. 
 
IAS 1 Presentasjon av finansregnskap 
Det tas inn en presisering om at dersom långiver til enhver tid 
har rett til å konvertere et konvertibelt lån til egenkapital, på-
virker det ikke klassifiseringen av lånet. 
 
IAS 7 Kontantstrømoppstillingen 
Det tas inn en presisering om at bare utgifter som balanseføres 
skal inngå i kontantstrøm fra investeringsaktiviteter. 
 

IAS 17 Leieavaler 
Den særlige omtalen av kriterier for klassifisering som finansiell 
leieavtale for tomter tas ut. 
 
IAS 18 Driftsinntekter  
Det tas inn mer veiledning til vurdering av om et selskap er agent 
eller selger på egen regning og risiko. 
 
IAS 36 Verdifall på eiendeler 
Det tas inn en presisering om at driftssegment er det høyeste 
nivået en kan allokere goodwill til i en virksomhetssammen-
slutning. 
 
IAS 38 Immaterielle eiendeler  
Det tas inn en presisering om at dersom en immateriell eiendel 
kun er identifiserbar sammen med en annen immateriell eiendel, 
kan eiendelene presenteres som én eiendel dersom brukstiden i 
hovedsak er lik. 
 
IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling  
Det tas inn en presisering om at en forskuddsbetalingsopsjon 
anses å være nært knyttet til vertskontrakten når utøvelsesprisen 
er tilnærmelsesvis lik nåverdien av gjenstående rentebetalinger i 
vertskontrakten. 
 Det tas inn en presisering om at unntaket for avtaler mellom 
overtaker og overdrager i virksomhetssammenslutninger som 
vedrører fremtidige overdragelser av eiendeler i målselskapet, 
kun gjelder terminkontrakter. 
 Det tas inn en presisering om at gevinster og tap på instru-
menter i kontantstrømsikringer der den forventede fremtidige 
kontantstrømmen vil lede til balanseføring av et finansielt 
instrument, først skal resultatføres når de sikrede fremtidige 
kontantstrømmene påvirker resultatet. 
 
IFRIC 9 Revurdering av innebygde derivater 
Det tas inn en presisering om at IFRIC 9 ikke gjelder revurdering 
av innebygde derivater i virksomhetssammenslutninger mellom 
selskaper under samme kontroll eller ved etablering av felles 
kontrollerte enheter. 
 
IFRIC 16 Sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk 
virksomhet 
Det tas inn en presisering om at sikring av nettoinvesteringer i 
utenlandske enheter kan gjennomføres ved hjelp av sikrings-
instrumenter i ethvert konsernselskap.  
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Note 1 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger 

Utarbeidelse av bankens og bankkonsernets regnskap medfører at ledelsen gjør estimater og skjønnsmessige vurderinger og tar forut-
setninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler og 
forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre 
faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige på balansetidspunktet.  
 
Nedskrivninger på utlån 
Dersom objektive indikasjoner for verdifall kan identifiseres, beregnes nedskrivning på utlån som forskjellen mellom regnskapsført verdi i 
balansen og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med lånets effektive rente. Estimering av fremtidig kontant-
strøm baseres på erfaringsmateriale og skjønn basert på de forhold som var inntrådt på balansedagen, både om fremtidig makroøkonomisk 
utvikling og utvikling for de utsatte engasjementene. Estimatene er et resultat av en prosess som involverer forretningsområdene og sentrale 
kredittmiljøer, og representerer beste skjønn. Ved vurdering av nedskrivning på utlån vil det hefte usikkerhet både ved identifisering av utlån 
hvor verdiene er svekket, estimering av beløp og tidspunkt for fremtidige kontantstrømmer, herunder verdivurdering av sikkerheter. Det 
ventes at nedskrivningene på utlån i 2010 trolig vil bli noe lavere enn i 2009. 
 
Individuelle nedskrivninger 

Ved estimering av nedskrivning på enkeltkunder vurderes både aktuell og forventet fremtidig finansiell stilling, og for engasjementer i 
bedriftsmarkedet også markedssituasjonen for kunden, markedsforholdene innenfor aktuell bransje og generelle markedsforhold av 
betydning for engasjementet. Videre vurderes mulighetene for restrukturering, refinansiering og rekapitalisering. Samlet vurdering av disse 
forholdene legges til grunn for estimering av fremtidig kontantstrøm. Neddiskonteringsperioden estimeres individuelt eller baseres på 
erfaringsdata om perioden frem til en løsning på de forhold som har forårsaket at engasjementet er utsatt for verdifall. 
 

Gruppenedskrivninger 
Ved hvert balansetidspunkt estimeres verdifall for engasjementer som ikke er fanget opp av individuelle vurderinger. Engasjementer som er 
vurdert individuelt og hvor det ikke er foretatt individuell nedskrivning inngår også i denne kategorien. Engasjementene inndeles i kunde-
grupper hvor makroøkonomiske forhold i hovedsak antas å påvirke kundene likt. Forventet fremtidig kontantstrøm estimeres på bakgrunn av 
forventet tap og estimat for konjunktursituasjonen for de respektive kundegruppene. Forventet tap er basert på tapserfaring innenfor kunde-
gruppene. Konjunktursituasjonen vurderes ved hjelp av en konjunkturindikator som beregnes for de enkelte kundegruppene basert på 
tilgjengelig informasjon om markedene. Det benyttes ulike parametre avhengig av kundegruppe. Sentrale parametere er produksjonsgap, 
som er et mål på kapasitetsutnyttelse i økonomien, boligprisutvikling og fraktrater innenfor shipping. Konjunkturindikatorene som benyttes 
viser god korrelasjon med historiske nedskrivninger. For å beregne nåverdien av forventede fremtidige kontantstrømmer for engasjementene 
som er gjenstand for gruppenedskrivninger, benyttes observert neddiskonteringsrente beregnet for de individuelt vurderte engasjementene. 
 
Estimert verdifall på goodwill 
Se note 35 for informasjon om goodwill. 
 
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. 
Bankkonsernet vurderer og velger metoder og forutsetninger som så langt som mulig er basert på markedsforholdene på balansedagen.  
Ved verdsettelse av finansielle instrumenter hvor observerbare markedsdata ikke er tilgjengelig, vil bankkonsernet gjøre antagelser om  
hva markedet vil legge til grunn ved verdsettelse av tilsvarende finansielle instrumenter. I verdsettelsene kreves det utstrakt bruk av skjønn 
ved beregning av likviditetsrisiko, kredittrisiko og volatilitet. En endring i de nevnte faktorene kan påvirke fastsatt virkelig verdi på 
bankkonsernets finansielle instrumenter. Se også note 28 Finansielle instrumenter til virkelig verdi. Virkelig verdi av forpliktelsene i utstedte 
finansielle garantier verdsettes med teknikker som for nedskrivninger på utlån, omtalt ovenfor. 
 
Pensjonsforpliktelser  
Nåverdien av pensjonsforpliktelser avhenger av fastsettelse av økonomiske og aktuarmessige forutsetninger. Enhver endring i disse 
forutsetningene påvirker balanseført beløp for pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnaden. 
 
Diskonteringsrenten er fastsatt med utgangspunkt i 10-års statsobligasjonsrente på balansedagen med et tillegg for å hensynta relevant 
løpetid for forpliktelsene. Forventet avkastning på pensjonsmidlene fastsettes ut fra hvordan pensjonsmidlene er investert og ut fra historisk 
avkastning. Den gjennomsnittlige avkastningen på pensjonsmidlene har historisk vært høyere enn risikofri rente da deler av pensjonsmidlene 
normalt er plassert i papirer med noe høyere risiko enn statsobligasjoner. Avkastningen forventes å være 2 prosentpoeng utover 
statsobligasjonsrente. 
 
Andre grunnleggende forutsetninger for pensjonsforpliktelsene er årlig lønnsvekst, årlig regulering av pensjoner, forventet G-regulering og 
uttakstilbøyelighet av AFP. Forutsetningene følger oppdatert veiledning om pensjonsforutsetninger fra Norsk Regnskapsstiftelse.  
Sensitivitetsanalyse er vist i note 23 Pensjoner. 
 
Inntektsskatt  
Bankkonsernet skattlegges for inntekt innenfor mange jurisdiksjoner. Betydelig bruk av skjønn er påkrevd for å fastsette inntektsskatten i 
konsernregnskapet. For mange transaksjoner og beregninger vil det være usikkerhet knyttet til den endelige skatteforpliktelsen. 
Bankkonsernet balansefører skatteforpliktelser knyttet til fremtidige avgjørelser i skatte- og tvistesaker basert på estimater for eventuell 
ytterligere inntektsskatt. Ved vurdering av balanseføring av usikre skatteforpliktelser gjøres en vurdering av hvorvidt forpliktelsen er 
sannsynlig. Forpliktelsen beregnes etter beste estimat. Hvis det endelige utfall av sakene avviker fra opprinnelig avsatt beløp, vil avviket 
påvirke regnskapsført skattekostnad i den perioden avviket fastslås. 
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Note 1 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger (forts.) 

Betingede utfall  
Bankkonsernet vil, som en konsekvens av omfattende virksomhet i Norge og i utlandet, regelmessig være part i en rekke rettstvister. 
Eventuelle regnskapsmessige effekter vurderes i hvert enkelt tilfelle. Se note 46 Forretninger utenfor balansen, betingede utfall og hendelser 
etter balansedagen. 
 
Statens tiltakspakke 
I statens tiltakspakke til bankene bytter staten og bankene statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett, OMF. DnB NOR Bank ASA har 
kjøpt obligasjoner fra DnB NOR Boligkreditt som er benyttet som sikkerhet for inngåtte bytteavtaler med Norges Bank. Verdiene av 
sikkerhetsstillelsen skal overstige verdien av mottatte statspapirer med en minste sikkerhetsmargin i hele avtaleperioden. Ved utløpet av 
avtaleperioden er banken forpliktet til å kjøpe tilbake OMF'ene til opprinnelig salgspris. Banken mottar rentene fra OMF'ene som om disse 
ikke var solgt. Regnskapsmessig vurderer bankkonsernet at betingelsene for fraregning i IAS 39 ikke er oppfylt, da bankkonsernet gjennom 
bytteavtalene beholder risikoen for verdiutviklingen på obligasjonene og de øvrige kontantstrømmene i form av renter. 
 
Renten som bankene betaler i bytteordningen med Norges Bank fastsettes gjennom auksjoner. DnB NOR Banks vurdering er at 
markedsprisen på statskasseveksler i de siste auksjonene er påvirket av forhold og begrensninger som er spesifikke for den enkelte deltager. 
For å vurdere virkelig verdi av bankkonsernets eksisterende innlån i bytteordningen med Norges Bank er det nødvendig å beregne en 
forventet rente på statskasseveksler over tid. Bankkonsernet har derfor gjort en vurdering av hva som er normalnivå for renteforskjellen 
mellom statskassevekselrenten og NIBOR med utgangspunkt i utviklingen i rentemarkedet, som er lagt til grunn ved verdsettelse av 
innlånene per 31. desember 2009. 
 
Overføring av låneporteføljer 
Ved overføring av låneporteføljer til blant annet Eksportfinans AS vurderer bankkonsernet om kriteriene for fraregning er oppfylt i henhold til 
IAS 39. I de tilfeller bankkonsernet beholder kredittrisiko og marginer knyttet til låneporteføljene, anses ikke risiko og avkastning i all 
hovedsak å være overført til motpart og låneporteføljene beholdes i bankkonsernets balanse. Per 31. desember 2009 utgjorde slike 
porteføljer 9 215 millioner kroner. 
 
DnB NORD  
DnB NOR Bank ASA har en eierandel i Bank DnB NORD AS ("DnB NORD") på 51 prosent. Bank DnB NORD AS er morselskap i DnB NORD-
konsernet, og har filialer i Danmark, Finland og Estland og datterselskaper i Litauen, Latvia og Polen. Styret for Bank DnB NORD AS ble 
opprettet med fire representanter for hver av eierne, hvorav DnB NOR Bank ASA har styrets leder og NORD L/B har styrets nestleder. DnB 
NOR Bank ASA har flertall av stemmene på generalforsamlingen. Styreleder i Bank DnB NORD AS har ved stemmelikhet dobbeltstemme. I 
visse saker er det likevel, i henhold til aksjonæravtalen, krav om samtykke fra både styrets leder og nestleder. I den forbindelse er det 
foretatt en vurdering av om gjeldende aksjonæravtale kan ha betydning for konsolideringsplikten. Etter en vurdering av vesentlige 
operasjonelle og driftsmessige forhold, er det konkludert med at konsolideringsplikten er gjeldende. Gjennom eierskap, aksjonæravtale og 
faktisk styring har DnB NOR Bank ASA kontroll med virksomheten som medfører at Bank DnB NORD AS vurderes som et datterselskap. DnB 
NORD-konsernet er derfor konsolidert som et datterselskap i DnB NOR Banks konsernregnskap. 
 
Aksjonæravtalen i DnB NORD gir partene rett til å kreve en evaluering av samarbeidet. Styret i DnB NOR besluttet i desember 2009 å starte 
evalueringsperioden av aksjonæravtalen med virkning fra 31. januar 2010. DnB NOR vil i evalueringsperioden blant annet vurdere 
eierstrukturen, herunder vurdere å erverve NORD/LBs eierandel i DnB NORD. Evalueringsperioden vil i henhold til aksjonæravtalen vare ut 
juli 2010. Dersom DnB NOR ikke benytter seg av retten til å erverve NORD/LBs eierandel i DnB NORD, vil NORD/LB ha rett til å overdra sin 
eierandel i DnB NORD til DnB NOR eller overta DnB NORs eierandel. Iverksetting av evalueringsperioden anses ikke å være et entydig signal 
om endelig overtagelse av DnB NORD, da det foreligger flere mulige utfall av prosessen. Den regnskapsmessige behandlingen av DnB NORD 
vil bli løpende vurdert gjennom evalueringsperioden. 

 
Note 2 Endring i konsernstruktur og virksomhet og anleggsmidler holdt 

for salg 

Endring i konsernstruktur 
 

DnB NOR Næringskreditt 
DnB NOR Næringskreditt er 100 prosent eiet av DnB NOR Bank ASA. Kredittforetaket er etablert for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett 
til dekning i en sikkerhetsmasse bestående av næringseiendom, og inngår i bankens likviditetsstyring som kilde til finansiering på kort og 
lang sikt. Obligasjonene vil bli benyttet i bytteavtaler med staten, deponert som sikkerhet for lån i sentralbanken eller solgt i markedet. 
 

Selskapet startet sin drift i tredje kvartal 2009, og det ble i løpet av 2009 overført engasjementer med en samlet verdi på 11,5 milliarder 
kroner fra DnB NOR Bank ASA til foretaket. Porteføljen er diversifisert i forhold til størrelse og eiendommenes beliggenhet og type. 
Overføringene skjer i dialog med kundene. DnB NOR Næringskreditt kjøper på lik linje med DnB NOR Boligkreditt forvaltnings- og 
administrative tjenester fra DnB NOR Bank ASA. 
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Note 2 Endring i konsernstruktur og virksomhet og anleggsmidler holdt 
for salg (forts.) 

Virksomhet og anleggsmidler holdt for salg 
Nordisk Tekstil Holding-konsernet 
DnB NOR Bank ASA overtok 26. august i 2009 aksjene i Nordisk Tekstil Holding AS som et ledd i restruktureringen av bankens engasjement 
med selskapet. Nordisk Tekstil Holding AS eier 100 prosent av Kid Interiør AS og Kid Logistikk AS og 50 prosent av Kid Skeidar AS. Kid 
Interiør er en dominerende aktør i det norske markedet for hjemmetekstiler og hadde i 2008 en omsetning på vel 860 millioner kroner. 
Nordisk Tekstil Holding-konsernet ble overtatt for 1 krone. 
 

DnB NOR Bank-konsernets strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt 
ikke lengre enn ett år. Det er utarbeidet planer for salg av Nordisk Tekstil Holding-konsernet, og arbeidet med å gjennomføre et salg er 
igangsatt. Nordisk Tekstil Holding-konsernet er derfor klassifisert i regnskapet som virksomhet holdt for salg. 
 

Virksomheten i Nordisk Tekstil Holding-konsernet, etter eliminering av interne poster med andre enheter i DnB NOR Bank-konsernet, 
presenteres på linjene "Resultat virksomhet og anleggsmidler holdt for salg, etter skatt" i resultatet, "Virksomhet og anleggsmidler holdt for 
salg" og "Virksomhet holdt for salg" i balansen. Resultatet fra virksomheten i Nordisk Tekstil Holding-konsernet etter skatt utgjorde 58 
millioner kroner for perioden september til desember 2009. Etter eliminering av interne transaksjoner, ble resultatet 80 millioner kroner. I 
rapporteringen av segmenter inngår virksomheten i "Konsernsenter". 

 
Note 3 Segmenter 

Forretningsområder 
DnB NOR Bank-konsernets virksomhet er operasjonelt inndelt i tre forretningsområder og fire stabs- og støtteområder. I tillegg rapporteres 
DnB NORD, som er eid med 51 prosent, som et eget resultatområde. Forretningsområdene er selvstendige resultatområder og har ansvar for 
betjening av alle bankkonsernets kunder og for det totale tilbudet av produkter. DnB NOR Bank-konsernets forretningsområder består av 
Retail Norge, Storkunder og internasjonal og DnB NOR Markets. Med virkning fra 1. juli 2009 ble virksomheten omorganisert ved at 
betjeningen av personkunder og små og mellomstore bedriftskunder i Norge ble samlet i ett forretningsområde, Retail Norge, mens de 
største bedriftskundene i Norge og internasjonale kunder betjenes av forretningsområdet Storkunder og internasjonal. Tallene for tidligere 
perioder er omarbeidet. De øvrige forretningsområdene ble ikke direkte berørt av endringen.  
 

Retail Norge - tilbyr et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester gjennom flere merkevarer og et stort distribu-
sjonsnett. I samarbeid med flere av bankkonsernets produktområder tilbys kundene blant annet ulike typer 
finansiering og leasing, innskudd, plasseringer, forsikring, eiendomsmegling og rådgivningstjenester. I tillegg 
tilbys også et bredt spekter av tjenester innenfor dagligbankområdet gjennom nettbank, mobilbank, SMS-
tjenester, bankkontorer, bank i butikk, post i butikk og Posten Norge.  

Storkunder og - tilbyr et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester til store norske og internasjonale kunder i  
internasjonal  samarbeid med flere av konsernets produktområder. Kundene tilbys blant annet ulike typer finansiering,  
  innskudd og plasseringer, forsikring, e-handelsprodukter, næringsmegling, valuta, renteprodukter, trade  
  finance og corporate finance-tjenester. 

DnB NOR Markets - er bankkonsernet verdipapirforetak med hovedvirksomhetene valuta, rente- og råvareprodukter, verdipapirer 
og andre investeringsprodukter, fremmed- og egenkapitalfinansiering i kapitalmarkedene, analyse- og 
rådgivningstjenester samt verdipapiradministrative tjenester.  

DnB NORD - tilbyr et bredt produktspekter til både bedrifter og personkunder. 

 
Resultatregnskap og balanseoppstilling for forretningsområdene er basert på en sammenstilling av intern finansiell rapportering for den funk-
sjonelle organiseringen av DnB NOR Bank-konsernet i forretningsområder. Tallene for forretningsområdene er basert på DnB NOR Bank-
konsernets styringsmodell og regnskapsprinsipper. Tallene er omarbeidet i samsvar med bankkonsernets gjeldende prinsipper for fordeling 
av kostnader og allokering av kapital mellom områdene og bygger på en rekke forutsetninger, estimater og skjønnsmessige fordelinger. 
Mellomregningsrenter mellom forretningsområdene fastsettes med basis i observerbare markedsrenter som for eksempel NIBOR. I tillegg til 
dette belastes områdene for merkostnader knyttet til bankkonsernets langsiktige finansiering. Likviditetsstyringen for bankkonsernet 
forutsetter at over 90 prosent av utlånene finansieres med stabile innskudd og lange innlån. Merkostnadene knyttet til den langsiktige 
finansieringen belastes forretningsområdene.  
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Note 3 Segmenter (forts.) 

Resultatregnskap DnB NOR Bank-konsernet 

Beløp i millioner kroner 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Netto renteinntekter - ordinær virksomhet 14 495  12 347  5 273    4 492    1 100    708       1 462    1 411    782       3 377    23 112  22 335  

Renter av allokert kapital 2) 503       1 224    793       1 606    144       305       96         303       (1 536)   (3 438)                           

Netto renteinntekter 14 998  13 571  6 066    6 097    1 244    1 014    1 559    1 714    (754)      (61)       23 112  22 335  

Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden 4           1           86         61         0           0           0           0           2           570       93         632       

Andre driftsinntekter 3 751    3 716    2 439    2 273    5 999    4 671    683       754       (1 142)   (2 199)   11 731  9 215    

Netto andre driftsinntekter 3 756    3 717    2 525    2 334    5 999    4 671    684       754       (1 140)   (1 630)   11 824  9 847    

Driftskostnader 9 177    8 978    1 784    1 970    1 898    1 738    1 418    1 396    471       563       14 747  14 646  

Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler 1 008    642       22         50         15         11         1 172    308       (122)      285       2 094    1 296    

Sum driftskostnader 10 185  9 620    1 806    2 021    1 913    1 749    2 589    1 704    349       848       16 841  15 942  

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 8 569    7 669    6 785    6 410    5 331    3 936    (347)      764       (2 243)   (2 538)   18 094  16 240  

Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler 1           0           0           17         0           0           (13)       19         38         16         26         52         

Nedskrivninger på utlån og garantier 1 586    1 267    1 128    212       0           1           3 929    1 388    1 067    641       7 710    3 509    

Driftsresultat før skatt 6 984    6 402    5 657    6 216    5 331    3 935    (4 289)   (605)      (3 273)   (3 163)   10 410  12 784  

Skattekostnad                                                                                                                         4 351    3 568    

Resultat virksomhet og anleggsmidler holdt for salg, etter skatt                                                                                                 80         0           80         0           

Resultat for regnskapsåret                                                                                                 (3 193)   (3 163)   6 139    9 215    

    DnB NORStorkunder og     virksomhet/

    Bank-konsernet        Retail Norge internasjonal    DnB NOR Markets     DnB NORD     elimineringer 1)

    Øvrig

 
Balanser DnB NOR Bank-konsernet 

Beløp i milliarder kroner 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 

Netto utlån til kunder 3) 727       703       335       410       8           9           68         99         (4)         (1)         1 134    1 220    

Investering i tilknyttede selskaper 4) 2           2           3           2           

Virksomhet og anleggsmidler holdt for salg                                                                         1           0           1 0

Andre eiendeler 14         40         18         21         676       786       15         17         (245)      (447)      478       416       

Totale eiendeler 741       744       354       431       684       794       83         116       (246)      (446)      1 616    1 638    

Innskudd fra kunder 3) 370       366       193       216       28         15         20         24         19         4           631       626       

Virksomhet holdt for salg                                                                                                 0           0           0           0           

Annen gjeld 352       358       130       189       651       774       56         85         (286)      (471)      902       934       

Sum gjeld 722       724       324       405       679       789       75         109       (267)      (467)      1 533    1 561    

Allokert kapital 5) 19         20         30         26         6           5           8           7           20         21         83         77         

Sum gjeld og egenkapital 741       744       354       431       684       794       83         116       (246)      (446)      1 616    1 638    

internasjonal     DnB NOR Markets

    virksomhet/

    DnB NORD

    Øvrig

Storkunder og

Retail Norge     elimineringer     Bank-konsernet

    DnB NOR

 
1) Øvrig virksomhet/elimineringer:

Beløp i millioner kroner 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Netto renteinntekter - ordinær virksomhet 10             (24)         772           3 401     782           3 377     

Renter av allokert kapital 0               0            (1 536)       (3 438)    (1 536)       (3 438)    

Netto renteinntekter 10             (24)         (764)          (36)         (754)          (61)         

Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden 0               0            2               570        2               570        

Andre driftsinntekter (1 649)       (1 974)    (265)          (66)         772           (159)       (1 142)       (2 199)    

Netto andre driftsinntekter (1 649)       (1 974)    (265)          (66)         774           410        (1 140)       (1 630)    

Driftskostnader (252)          (78)         724           641        471           563        

Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler (3)              (3)          (119)          288        (122)          285        

Sum driftskostnader (255)          (81)         605           929        349           848        

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt (1 649)       (1 974)    0               (9)          (595)          (555)       (2 243)       (2 538)    

Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler 0               9            38             7            38             16          

Nedskrivninger på utlån og garantier 0               0            1 067         642        1 067         641        

Driftsresultat før skatt (1 649)       (1 974)    0               0            (1 624)       (1 189)    (3 273)       (3 163)    

          Eliminering av

Konsernsenter *)     Andre elimineringer          dobbeltføringer           Totalt

 

 Elimineringene gjelder i stor grad interne tjenester fra støtteenhetene til forretningsområdene og mellom forretningsområdene. Videre elimineres mellom-

værende mellom selskaper som inngår i bankkonsernet og gevinster og tap på transaksjoner mellom disse selskapene.  I den løpende ledelses-
rapporteringen og resultatoppfølgingen inngår nettoresultatet av kundeforretninger som utføres i samarbeid mellom i hovedsak DnB NOR Markets 
og kundeområdene i begge områdene. Dobbelføringene elimineres på bankkonsern nivå. 
  

 

 Konsernsenteret omfatter Operations, HR, IT, Konsern finans og risikostyring, Marked og kommunikasjon, Corporate Centre og det deleide selskapet 
Eksportfinans AS, samt investeringer i IT infrastruktur. Konsernsenteret inneholder også den delen av bankkonsernets egenkapital som ikke er allokert ut til 
forretningsområdene. 
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Note 3 Segmenter (forts.) 

*) Konsernsenter - driftsresultat før skatt i millioner kroner 2009 2008 

Rente av uallokert egenkapital og andre ufordelte poster 561           590           

Tildeling til ansatte 131           0               

Inntekter fra egenkapitalinvesteringer  6)
80             (1 391)       

Finansieringskostnad goodwill (3)              (67)            

Eksportfinans AS (200)          570           

Uallokerte nedskrivninger på utlån og garantier (1 191)       (682)          

Porteføljesikring Treasury og virkelig verdi på utlån (1 253)       (297)          

Øvrig 251           88             

Driftsresultat før skatt (1 624)       (1 189)       

 
2) Renter av allokert kapital er beregnet på grunnlag av intern måling av risikojustert kapital. 
3) Netto utlån til kunder inkluderer utlån til kredittinstitusjoner med 5,5 milliarder kroner i 2009 og 12,9 milliarder i 2008. Kundeinnskudd inkluderer innskudd fra 

kredittinstitusjoner med 16,9 milliarder kroner i 2009 og 19,6 milliarder i 2008. Innskudd i og fra banker er ikke inkludert. 

4) Se note 32 Investering i tilknyttede selskaper. 

5) Allokert kapital er beregnet på grunnlag av intern måling av risikojustert kapital. 
6) Verdien av investeringen i Oslo Børs VPS Holding ASA ble redusert med 576 millioner kroner i 2008.  

 

Nøkkeltall DnB NOR Bank-konsernet 

Prosent 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Kostnadsgrad 1) 53,2      55,1      21,0      24,0      26,4      30,8      73,5      63,7                              46,1      46,2      

Innskuddsdekning per 31.12 2) 50,9      52,1      57,7      52,8                              29,0      24,7                              55,6      51,4      

Avkastning allokert kapital 3) 26,1      23,6      13,4      17,4      69,8      58,0      (34,4)     (5,8)                                                      

Antall årsverk per 31.12 4) 5 090    5 241    1 061    1 115    647       655       3 174    3 597    2 291    2 240    12 263  12 848  

    Bank-konsernet          internasjonal    DnB NOR Markets             DnB NORD

   DnB NOR         Øvrig          Storkunder og

         virksomhet   Retail Norge

 

1) Sum driftskostnader dividert på sum inntekter. Kostnadene er eksklusive goodwillnedskrivninger. 
2) Innskudd fra kunder dividert på netto utlån til kunder. Innskudd fra kunder og netto utlån til kunder inkluderer kredittinstitusjoner. 

3) Avkastningen er beregnet på grunnlag av intern måling av risikojustert kapital. 
4) Endring i avtalen Posten Norge innebar at 162,6 årsverk ble overført fra Posten Norge 1. mai 2009. Regnskapsmessig er kostnader og tilhørende 

årsverkstall inkludert fra første kvartal 2009. I forbindelse med sentraliseringen av IT-funksjonen i 2009 er om lag 100 årsverk overflyttet fra andre 
enheter i bankkonsernet til IT-enheten. 

 
 
 
Kommentarer til resultatet for 2009 
 

Retail Norge 

Retail Norge viste god resultatutvikling i 2009. Driftsresultat før skatt utgjorde 6 984 millioner kroner, som var 582 millioner høyere enn året 
før. Kraftig fall i rentenivået fra høsten 2008 og gjennom første halvår 2009 bidro til at utlånsmarginene målt mot pengemarkedsrenten økte 
fra 2008. Lavt rentenivå og hard konkurranse om innskudd presset innskuddsmarginene. Utlånene økte med 7,4 prosent i gjennomsnitt 
sammenlignet med 2008. Etterspørselen etter boliglån ble opprettholdt på et relativt høyt nivå, mens redusert aktivitetsnivå blant små og 
mellomstore bedriftskunder dempet bedriftenes etterspørsel etter finansiering. Innskuddene økte med 4,3 prosent i gjennomsnitt. Andre 
driftsinntekter var litt høyere enn i 2008, og det var en god utvikling i inntekter fra betalingsformidlingstjenester og eiendomsmegling i løpet 
av 2009. Kostnadene økte med 5,9 prosent fra 2008 som følge av generell lønnsvekst, økte IT-utviklingskostnader, overtagelse av 
finansrådgivere fra Posten Norge og nedskrivning av goodwill i Sverige. Kostnadsgraden korrigert for goodwillnedskrivninger gikk ned med 
1,8 prosentpoeng til 53,2 prosent. Netto nedskrivninger i forhold til gjennomsnittlig netto utlån økte fra 0,19 prosent i 2008 til et fortsatt lavt 
nivå på 0,22 prosent i 2009. Kvaliteten i utlånsporteføljen var solid ved utgangen av 2009. 

 

Storkunder og internasjonal 
Storkunder og internasjonal oppnådde et driftsresultat før skatt på 5 657 millioner kroner i 2009, som var en reduksjon på 558 millioner fra 
året før. Reduksjonen skyldtes høyere nedskrivninger på utlån, som økte med 916 millioner kroner til 1 128 millioner. Målt i forhold til 
gjennomsnittlige utlån utgjorde nedskrivningene 0,30 prosent i 2009, opp fra 0,06 prosent i 2008. Netto renteinntekter ble redusert med 32 
millioner kroner fra 2008. Den ordinære driften ga en økning i netto renteinntekter på 781 millioner kroner, mens inntekten av allokert 
kapital ble redusert som følge av et lavere rentenivå. Utlånsmarginene målt mot pengemarkedsrenten økte med 0,31 prosentpoeng fra 2008 
og ble bedret i alle segmenter. Økte rentemarginer var nødvendig for å kompensere for høyere finansieringskostnader og økt risiko for 
nedskrivninger på utlån. Rentenivået stabiliserte seg på et lavere nivå enn tidligere, noe som kombinert med økende konkurranse om 
innskudd medførte reduserte innskuddsmarginer i alle segmenter. Utlån til kunder viste en vekst på 12,9 prosent på gjennomsnittsbasis fra 
2008 til 2009, men ble redusert gjennom året som følge av lavere etterspørsel samt at en styrket norsk krone medførte redusert kroneverdi 
av utlån i utenlandsk valuta. Kvaliteten på porteføljen var tilfredsstillende innenfor alle bransjer, men det var en negativ utvikling gjennom 
året som følge av de generelle markedsforholdene. Innskuddene vokste med 15,8 prosent på gjennomsnittsbasis. 
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Note 3 Segmenter (forts.) 

DnB NOR Markets 
DnB NOR Markets oppnådde et godt resultat i 2009. Driftsresultat før skatt ble 5 331 millioner kroner, som var 1 395 millioner høyere enn 
året før. Et lavere aktivitetsnivå i økonomien medførte reduserte inntekter fra viktige produktområder, og samlede inntekter fra 
kundeaktiviteter ble redusert med 295 millioner kroner til 3 191 millioner i 2009. Uvanlig store svingninger i renter og valutakurser i 
begynnelsen av 2009 ga betydelige inntekter fra market-making og annen egenhandel innenfor DnB NOR Markets' kjerneområder, herunder 
norske kroner. Sammen med et betydelige bedre resultat fra likviditetsporteføljen av obligasjoner, ga det en økning i inntekter fra 
egenhandel på 2 015 millioner kroner til 3 908 millioner. Kostnadsgraden utgjorde 26,4 prosent i 2009, en nedgang fra 30,8 prosent i 2008. 

 

Inntekter i ulike segmenter DnB NOR Markets 

Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Valuta og rente- og råvarederivater 1 665                             1 936                             

Investeringsprodukter 766                                574                                

Corporate Finance 570                                643                                

Verdipapirtjenester 190                                333                                

Sum kundeinntekter 3 191                             3 486                             

Netto inntekter fra likviditetsporteføljen inklusive endringer i kredittmarginer 1 147                             (707)                               

Andre inntekter fra egenhandel 2 761                             2 600                             

Totale inntekter fra egenhandel 3 908                             1 893                             

Rente av allokert kapital 144                                305                                

Sum inntekter 7 243                             5 685                             

 
 

DnB NORD 
DnB NORD ble sterkt påvirket av nedgangskonjunkturene, og driftsresultat før skatt ble negativt med 4 289 millioner kroner, sammenlignet 
med et negativt resultat på 605 millioner i 2008. DnB NORDs resultat var preget av en sterk økning i nedskrivninger på utlån som følge av 
den kraftige økonomiske tilbakegangen i Baltikum. DnB NORD hadde utlån på 83,6 milliarder kroner i gjennomsnitt i 2009, som var en 
økning på 11,3 prosent i forhold til 2008, men utlånene ble redusert gjennom året. Netto nedskrivninger utgjorde 3 929 millioner kroner eller 
4,70 prosent av gjennomsnittlige utlån i 2009 en økning fra 1 388 millioner kroner, tilvarende 1,85 prosent, i 2008. DnB NORD venter at 
nedskrivninger på utlån vil bli relativt høye også i 2010. Selskapet vil konsolidere virksomheten, redusere tapene og bedre kostnads-
effektiviteten. Goodwill knyttet til virksomheten i Baltikum ble i 2009 nedskrevet med 619 millioner kroner, mens goodwill knyttet til 
virksomheten i Polen ble nedskrevet med 306 millioner. Nedskrivingene inngår i områdets resultat. For DnB NOR Bank-konsernet utgjorde 
den samlede goodwillnedskrivningen knyttet til DnB NORD 529 millioner kroner i 2009, se note 35 Goodwill og immaterielle eiendeler med 
udefinert levetid. Ved utgangen av 2009 var det klart at DnB NORD vil ha behov for ny kapital i løpet av 2010. DnB NOR vil støtte opp om 
sitt eierskap og sine forpliktelser ved å tilføre nødvendig kapital til DnB NORD i forhold til eierandelen. 
 
 

Øvrige enheter – Konsernsenter 
Driftsresultat før skatt i Konsernsenter ble negativt med 1 624 millioner kroner i 2009, sammenlignet med et negativt resultat på 1 189 
millioner i 2008. Resultatandelen fra det tilknyttede selskapet Eksportfinans, inklusive andel av avgitt porteføljegaranti for 
likviditetsporteføljen, var negativ med 200 millioner kroner i 2009, mens andelen i 2008 ga et positivt bidrag på 570 millioner. Det gode 
resultatet i 2008 skyldtes blant annet store urealiserte gevinster på egen gjeld som følge av økte marginkrav. Gjennom 2009 ble 
marginkravet redusert, og tidligere inntektsføringer reversert. Inntekter fra egenkapitalinvesteringer var 80 millioner kroner i 2009, mens 
finansuroen medførte tap på 1 391 millioner i 2008. På grunn av endringer i kredittmarginer, fikk DnB NOR Bank-konsernet negative 
resultateffekter knyttet til egen gjeld, virkelig verdi av utlån som vurderes til virkelig verdi og tilknyttede derivater. Til sammen ga dette et 
negativt resultatbidrag i 2009 på 1 253 millioner kroner, sammenlignet med 297 millioner i 2008. Avsetning for generell bonus til ansatte 
utgjorde 131 millioner kroner i 2009, mens det ikke ble gjort tilsvarende avsetning i 2008. Økte gruppenedskrivninger var 1 186 millioner 
kroner i 2009, en økning på 525 millioner fra året før.  
 

Geografiske områder
Resultatregnskap DnB NOR Bank-konsernet 

Beløp i millioner kroner 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Netto renteinntekter 1 559    1 714    2 389    1 935    19 164  18 686  23 112  22 335  

Netto andre driftsinntekter 684       754       1 479    1 154    9 662    7 939    11 824  9 847    

Sum inntekter 2 242    2 468    3 868    3 089    28 825  26 625  34 935  32 182  

Balanser DnB NOR Bank-konsernet 

Beløp i milliarder kroner 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 

Netto utlån til kunder 1) 68         99         162       205       904       916       1 134    1 220    

Sum eiendeler                         83         116       288       301       1 244    1 221    1 616    1 638    

Garantier 2           5           7           7           56         73         66         85         

      Norge      Bank-konsernetvirksomhet

   DnB NORD

   DnB NORD

          Norge      Bank-konsernet

     DnB NOR

     DnB NOR

Øvrig internasjonal

virksomhet

Øvrig internasjonal

 

1) Netto utlån til kunder inkluderer utlån til kredittinstitusjoner med 5,5 milliarder kroner i 2009 og 12,9 milliarder i 2008. Kundeinnskudd inkluderer også 

innskudd fra kredittinstitusjoner med 16,9 milliarder kroner i 2009 og 19,6 milliarder i 2008. Innskudd i og fra banker er ikke inkludert. 

 
Produktinformasjon 
Se note 18 Netto renteinntekter og note 20 Netto andre driftsinntekter for produktinformasjon. 
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Note 4 Kapitalstyring og kapitaldekning 

Kapitalstyring  
Styret vedtok en ny kapitaliseringspolicy i forbindelse med overgangen til Basel II. Policyen fastsetter at kjernekapitalen som andel av risiko-
vektet beregningsgrunnlag, etter fullført gjennomføring av IRB-systemet, skal utgjøre minst 8 prosent. Innen utgangen av 2010 vil det 
meste av IRB-systemet være på plass. Bankkonsernet skal ha et kapitaliseringsnivå som understøtter et mål om AA-rating på ordinære 
langsiktige innlån. I forhold til dagens risikovektede volum, som er en blanding av standardmetode og IRB-metode, er det estimert at full 
IRB-måling ville gitt en reduksjon på om lag 20 prosent i beregningsgrunnlaget for kapitaldekningen ved utgangen av 2009. Effekten på den 
offisielle kapitaldekningen vil imidlertid bli mindre som følge av overgangsreglene som setter et gulv på reduksjonen i risikovektet volum. 
Risikovektet volum kan ikke reduseres til mer enn 80 prosent av tilsvarende størrelse beregnet etter Basel I-reglene. Dette innebærer at det 
offisielle risikovektede volumet ville blitt redusert med om lag 10 prosent. Overgangsreglene vil gjelde til utgangen av 2011. 
 

DnB NOR Bank-konsernet hadde ved utgangen av 2009 en kjernekapitaldekning på 8,4 prosent og en totalkapitaldekning på 11,4 prosent, 
mot henholdsvis 6,9 og 9,9 prosent ett år tidligere. Det er de samme kravene fra norske myndigheter til kapitaldekning for bankkonsernet 
som for DnB NOR-konsernet samlet, som innebærer at kravene ble møtt med god margin for 2009. Det er i tillegg et separat krav fra 
amerikanske myndigheter til bankkonsernet som grunnlag for å kunne drive virksomheten i datterselskapet DnB NOR Markets Inc. i New 
York, som forutsetter en kjernekapitaldekning for bankkonsernet på 6 prosent og en samlet kapitaldekning på 10 prosent. Ved utgangen av 
2009 ble også dette kravet dekket med god margin.  
 

DnB NORD, hvor DnB NOR Bank ASA eier 51 prosent av aksjene og har igangsatt en prosess for å vurdere overtagelse av de øvrige aksjene, 
har gjennom flere år hatt en svak resultatutvikling og har ved flere anledninger hatt behov for og fått tilført mer ansvarlig kapital. Slik kapital 
har blitt tilført fra eierbankene gjennom egenkapitalutvidelser i DnB NORDs danske holdingselskap Bank DnB NORD A/S, samt i form av 
opptak av ansvarlige lån. Holdingselskapet har skutt inn kapital til de underliggende datterselskapene. Ved utgangen av 2009 var det klart at 
DnB NORD vil ha behov for ny kapital i løpet av 2010. DnB NOR Bank vil støtte opp om sitt eierskap og sine forpliktelser ved å tilføre 
nødvendig kapital til DnB NORD i forhold til sin eierandel.   
 

Baselkomiteens arbeid med nye regulatoriske krav til kapitalforhold og likviditet i bank- og finanskonsern konkretiserte seg i et forslag som 
ble sendt ut 17. desember 2009. Forslagene ble gitt en høringsfrist til 16. april 2010. Det ventes at de nye reglene vil gi forhøyede krav til 
kapitalisering, kapitalens sammensetning, likviditetsbuffere og finansieringsstruktur. Det ventes at DnB NOR Bank med sin kapitalstruktur vil 
være relativt godt rustet til å møte de nye kravene. Styret vil fortløpende vurdere kapitaliseringsbehovet i lys av den internasjonale 
utviklingen. 
 

Ved siden av den regulatoriske målingen og allokeringen av kapital til bankkonsernets juridiske enheter, gjennomføres det også for 
styringsformål en allokering av kapital til de operative forretningsområdene basert på beregning av risikojustert kapitalbehov etter 
bankkonsernets interne beregninger av økonomisk kapital. Behovet for kapital fastsettes i planarbeidet for det enkelte år, og 
forretningsområdene følges opp i forhold til denne allokeringen.  
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Note 4 Kapitalstyring og kapitaldekning (forts.) 

Kapitaldekning 
DnB NOR Bank-konsernet følger Basel II-reglene for beregning av kapitaldekning. Vurderingsreglene i selskapsregnskapene ligger til grunn 
for konsolidering som er regulert i Konsolideringsforskriften.  

 

DnB NOR Bank ASA Ansvarlig kapital DnB NOR Bank-konsernet 
31. des. 31. des 31. des. 31. des. 

2008 2009 Beløp i millioner kroner 2009 2008 

17 514      17 514      Aksjekapital 17 514      17 514      

51 702      54 948      Øvrig egenkapital 65 800      59 969      

69 217      72 462      Egenkapital 83 314      77 483      

Fradrag

0              0              Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (3)            (1)            

(1 657)      (1 650)      Goodwill (3 853)      (4 737)      

(10)           (1 153)      Utsatt skattefordel (295)         (306)         

(516)         (912)         Andre immaterielle eiendeler (1 980)      (1 584)      

0              0              Avsatt konsernbidrag til utbetaling (3 750)      0              

0              0              Urealiserte gevinster på varige driftsmidler (30)           (30)           

50 prosent av bokførte verdier av ansvarlig kapital i andre 

(1 070)      (1 033)      finansinstitusjoner (1 033)      (1 070)      

(288)         (101)         50 prosent av justert forventet tap, IRB-porteføljer (222)         (339)         

(323)         182          Justering for urealisert tap/(gevinst) på gjeld ført til virkelig verdi (404)         (2 284)      

Tillegg

555          -              Andel av nullstilte estimatavvik for pensjonskostnader 1)
-              594          

65 908      67 796      Kjernekapital uten fondsobligasjoner 71 745      67 726      

9 742       8 468       Fondsobligasjoner 2) 3) 8 655       9 945       

75 649      76 264      Kjernekapital 80 400      77 671      

8 007       6 830       Evigvarende ansvarlig lånekapital  6 830       8 007       

23 843      21 111      Ordinær ansvarlig lånekapital 3) 23 003      26 083      

Fradrag

50 prosent av bokførte verdier av ansvarlig kapital i andre

(1 070)      (1 033)      finansinstitusjoner (1 033)      (1 070)      

(288)         (101)         50 prosent av justert forventet tap, IRB-porteføljer (222)         (339)         

Tillegg

0              0              45 prosent av netto urealisert gevinst på varige driftsmidler 18            18            

30 492      26 807      Tilleggskapital 28 597      32 700      

106 141    103 071    Sum tellende ansvarlig kapital 4) 108 997    110 371    

965 059    831 885    Risikovektet volum 960 208    1 120 428 

77 205      66 551      Minimumskrav ansvarlig kapital 76 817      89 634      

6,8           8,1           Kjernekapitaldekning uten fondsobligasjoner i prosent 7,5           6,0           

7,8           9,2           Kjernekapitaldekning i prosent 8,4           6,9           

11,0         12,4         Kapitaldekning i prosent 11,4         9,9            
 

1) Ved implementering i 2005 av NRS 6A, som i hovedsak tilsvarer IAS 19, ble egenkapitalen i selskapsregnskapene belastet med nullstilling av 
uamortiserte estimatavvik på pensjonsforpliktelser. Finansdepartementet fastsatte en overgangsregel for årene 2005 til 2008 som var ment å 
redusere den negative effekten ved beregning av kapitaldekning.  

2) Fondsobligasjoner kan utgjøre inntil 15 prosent av kjernekapitalen, mens overskytende del teller som evigvarende tilleggskapital. 
3) I kapitaldekningsberegningen inngår ansvarlig lånekapital i tilknyttede selskaper med til sammen 735 millioner kroner per 31. desember 2009, i 

tillegg til ansvarlig lånekapital i bankkonsernets balanse.  
4) Ansvarlig kapital og nominelle beløp benyttet ved beregning av risikovektet volum vil avvike fra regnskapet, idet tilknyttede selskaper som i 

regnskapet er vurdert etter egenkapitalmetoden, er vurdert og innarbeidet etter bruttometoden i kapitaldekningsberegningen.  
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Note 4 Kapitalstyring og kapitaldekning (forts.) 

På grunn av overgangsregler kan minstekrav til kapitaldekning for 2008 og 2009 maksimalt reduseres til henholdsvis 90 og 80 prosent i 
forhold til kravene etter Basel I-reglene. Risikovektet volum for bankkonsernet ved utgangen av 2009 utgjorde 88,1 prosent av tilsvarende 
volum basert på Basel I-reglene. 
 

Spesifikasjon av risikovektet volum og kapitalkrav DnB NOR Bank ASA 
Eksponering, Risikovektet 

nominelt EAD 1) volum Kapitalkrav Kapitalkrav 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.09 31.12.09 31.12.09 31.12.08 

IRB-metode

Foretak 92 955             88 243             45 343             3 627               6 826               

Personkunder med pant i fast eiendom 127 845           127 623           26 164             2 093               2 480               

Sum kredittrisiko, IRB metode 220 800           215 866           71 507             5 720               9 306               

Standardmetode

Stater og sentralbanker 151 884           145 346           1 187               95                    68                    

Institusjoner 440 537           391 810           69 157             5 533               4 938               

Foretak 737 110           547 757           529 117           42 329             50 098             

Spesialiserte foretak (SL) 8 767               8 257               8 257               661                  789                  

Massemarked pant i fast eiendom 10 576             10 052             4 067               325                  436                  

Massemarked rullerende kreditter 59 369             13 441             10 368             829                  734                  

Massemarked øvrig 35 948             19 233             14 905             1 192               1 696               

Egenkapitalposisjoner 29 420             29 420             29 611             2 369               1 838               

Verdipapirisering 113 042           113 042           22 784             1 823               1 591               

Sum kredittrisiko, standardmetoden 1 586 653         1 278 358         689 453           55 156             62 186             

Øvrige eiendeler 2 394               2 394               2 394               192                  303                  

Sum kredittrisiko 1 809 846         1 496 618         763 354           61 068             71 795             

Markedsrisiko, standardmetoden 25 800             2 064               2 161               

Herav: Posisjonsrisiko 25 800             2 064               1 983               

Valutarisiko 0                     0                     177                  

Operasjonell risiko 46 290             3 703               3 456               

Fradrag (3 558)              (285)                (208)                

Sum risikovektet volum og kapitalkrav før overgangsregel 831 885           66 551             77 205             

Tillegg i kapitalkravet som følge av overgangsordning 0                     0                     

Sum kapitalkrav 66 551             77 205             
 
 

Spesifikasjon av risikovektet volum og kapitalkrav DnB NOR Bank-konsernet 
Eksponering, Risikovektet 

nominelt EAD 1) volum Kapitalkrav Kapitalkrav 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.09 31.12.09 31.12.09 31.12.08 

IRB-metode

Foretak 92 955             88 243             45 343             3 627               6 826               

Personkunder med pant i fast eiendom 485 804           485 582           62 830             5 026               3 844               

Sum kredittrisiko, IRB metode 578 758           573 825           108 173           8 654               10 671             

Standardmetode

Stater og sentralbanker 168 021           169 254           3 791               303                  602                  

Institusjoner 101 976           99 365             24 532             1 963               2 992               

Foretak 868 624           642 151           620 514           49 641             58 751             

Spesialiserte foretak (SL) 8 767               8 257               8 257               661                  789                  

Massemarked pant i fast eiendom 41 658             40 473             16 131             1 290               1 404               

Massemarked rullerende kreditter 59 369             13 441             10 368             829                  734                  

Massemarked øvrig 85 430             61 738             49 186             3 935               4 751               

Egenkapitalposisjoner 2 262               2 262               2 453               196                  208                  

Verdipapirisering 125 026           125 026           25 115             2 009               1 591               

Sum kredittrisiko, standardmetoden 1 461 133         1 161 967         760 347           60 828             71 822             

Øvrige eiendeler 10 154             10 154             10 154             812                  865                  

Sum kredittrisiko 2 050 045         1 745 946         878 674           70 294             83 358             

Markedsrisiko, standardmetoden 28 825             2 306               2 412               

Herav: Posisjonsrisiko 28 825             2 306               2 146               

Valutarisiko 0                     0                     266                  

Operasjonell risiko 57 282             4 583               4 116               

Fradrag (4 573)              (366)                (251)                

Sum risikovektet volum og kapitalkrav før overgangsregel 960 208           76 817             89 634             

Tillegg i kapitalkravet som følge av overgangsordning 0                     0                     

Sum kapitalkrav 76 817             89 634             
 
1) EAD (exposure at default), forventet engasjementsbeløp ved mislighold. 
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Note 4 Kapitalstyring og kapitaldekning (forts.) 

Implementering av Basel II 
 
Videre fremdrift 
Det forventes en betydelig reduksjon i beregningsgrunnlaget ved full gjennomføring av IRB-systemet. IRB-systemet defineres som de 
modeller, arbeids- og beslutningsprosesser, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer og rutiner som er knyttet til 
klassifisering og kvantifisering av kredittrisiko. Nedenfor vises tidsplanen for innføring av de ulike rapporteringsmetodene for bankkonsernets 
porteføljer. 

Porteføljer 31. des. 2009 31. des. 2010 31. des. 2011

Massemarked:

- utlån med pant i fast eiendom, DnB NOR Bank og DnB NOR Boligkreditt IRB 1) IRB 1) IRB 1)

- rullerende kreditter, DnB NOR Kort Standard IRB 1) IRB 1)

- utlån med pant i fast eiendom, Nordlandsbanken Standard IRB 1) IRB 1)

- utlån i Norge, DnB NOR Finans eksklusive porteføljen fra SkandiaBanken Bilfinans Standard IRB 1) IRB 1)

- restporteføljer, DnB NOR Finans Standard Standard IRB 1)

Foretak:

- små og mellomstore bedrifter, DnB NOR Bank Avansert IRB Avansert IRB Avansert IRB

- store bedrifter, DnB NOR Bank Standard Avansert IRB Avansert IRB

- bedrifter, Nordlandsbanken Standard Avansert IRB Avansert IRB

- leasing og utlån i Norge, DnB NOR Finans eksklusive
   porteføljen fra SkandiaBanken Bilfinans Standard Avansert IRB Avansert IRB

- restporteføljer, DnB NOR Finans   Standard Standard Avansert IRB

- bedrifter, DnB NOR Næringskreditt Standard Avansert IRB Avansert IRB

Institusjoner:

- banker og finansinstitusjoner Standard Standard Avansert IRB

Unntak:

- godkjente unntak: engasjementer med stater, kommuner,
   egenkapitalposisjoner, verdipapiriseringsposisjoner Standard Standard Standard

- midlertidige unntak: DnB NORD, DnB NOR Luxembourg,
   Monchebank og diverse mindre porteføljer Standard Standard Standard

Rapporteringsmetoder for kredittrisiko ved kapitaldekning 

 
 

1) For massemarked skilles det ikke mellom grunnleggende og avansert IRB. 

 
Note 5 Risikostyring 

Risikostyring i DnB NOR 
Styret i DnB NOR ASA har et uttalt mål om en samlet lav risikoprofil. DnB NOR Bank-konsernet har som mål å opprettholde en rating på 
langsiktige ordinære innlån tilsvarende AA-nivå. Bankkonsernets 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 NOR ASA fastsetter langsiktige mål for risikoprofil. Risikoprofilen operasjonaliseres gjennom rammeverket for 
risikostyring, herunder fastsettelse av fullmakter.  

• 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. 
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Note 5 Risikostyring (forts.) 

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 i en egen risikorapport til styret i DnB NOR ASA. 

• Anvendelse av risikoinformasjon. Risiko inngår i styringen og oppfølgingen av forretningsområdene. Avkastning på risikojustert kapital 
inngår i prising av produkter, resultatmåling og oppfølging av forretningsområdene. 

 

Relevante risikomål 

• Ett felles mål for risiko i konsernet. Konsernets risiko tallfestes i form av risikojustert kapital, som beregnes for hovedkategorier av risiko 
og for alle forretningsområder i konsernet.  

• 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. 

 

Risikostyring og internkontroll er nærmere beskrevet i kapitlet "Risikostyring og internkontroll" i årsrapporten for DnB NOR-konsernet. 
 
Risikokategorier 
For risikostyringsformål skiller DnB NOR mellom følgende risikoformer:  
• Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at bankkonsernets motparter eller kunder ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor DnB 

NOR Bank-konsernet. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på motparter eller kunder, herunder kredittrisiko i handelsvirksomheten, 
landrisiko og oppgjørsrisiko. I note 6 fremkommer en vurdering av bankkonsernets kredittrisiko ved utgangen av 2008 og 2009.   

• 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-, rente-, råvare- og egenkapitalmarkedene. I notene 13 til 15 
fremkommer en vurdering av bankkonsernets markedsrisiko ved utgangen av 2008 og 2009.   

• Likviditetsrisiko er risikoen for at bankkonsernet ikke er i stand til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall, samt risikoen for at 
bankkonsernet ikke klarer å møte sine likviditetsforpliktelser uten at kostnaden ved dette øker dramatisk. Ut fra et bredere perspektiv 
inneholder likviditetsrisiko også risikoen for at bankkonsernet ikke er i stand til å finansiere økninger i eiendeler etter hvert som 
refinansieringsbehovet øker. I note 17 fremkommer en vurdering av bankkonsernets likviditetsrisiko ved utgangen av 2008 og 2009.  

• Operasjonell risiko er risikoen for tap som skyldes svakheter eller feil ved prosesser og systemer, feil begått av ansatte eller eksterne 
hendelser. 

• Forretningsrisiko er risiko for tap på grunn av endringer i eksterne forhold som markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer. 
Risikoen inkluderer også omdømmerisiko. 

 
DnB NOR benytter en totalrisikomodell for kvantifisering av risiko gjennom beregning av risikojustert kapital. Risikojustert kapital beregnes 
for de enkelte risikoformer, med unntak for likviditetsrisiko, og for konsernets samlede risiko. Risikojustert kapital skal dekke uventede tap 
som kan oppstå i virksomheten under ekstreme forhold. Kvantifiseringen er basert på statistiske sannsynlighetsfordelinger for de ulike 
risikoformene hvor parametrene er fastsatt etter gjennomgang av historiske data.  
 

Risikostyring er et fagfelt i kontinuerlig utvikling, og målemetoder og verktøy forbedres løpende. Som følge av bankkonsernets plan for IRB-
rapportering av nye porteføljer ble nye storkundemodeller tatt i bruk for internrapportering i løpet av 2009. For øvrig har det ikke vært 
særskilte endringer i de beskrevne rutiner og prosedyrer for overvåkning av risiko i 2009.  
 
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 bankkonsernets risikostyring er det 
et gjennomgående formål å redusere og kontrollere risikokonsentrasjoner. For kredittrisiko er det et siktemål å unngå større risikokonsen-
trasjoner, herunder store engasjementer med enkeltkunder eller kundegrupper og grupper av engasjementer innenfor høyere risikoklasser, 
bransjer og geografiske områder, se notene 3, 7 og 8. Samlet kredittrisiko per 31. desember 2009 fremkommer i note 6. For markedsrisiko 
begrenses konsentrasjonsrisikoen gjennom rammesetting som sikrer at eksponeringene fordeles på mange instrumenter som gir god diversi-
fikasjon mot endringer i aksje- og valutakurser, endrede råvarepriser og endret rentenivå. Konsentrasjoner av renterisiko er presentert i note 
14. Spesifikasjon av valutarisiko er presentert i note 15. Bankkonsernets største investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis er 
spesifisert i note 29. Bankkonsernet har generelt ingen betydelige konsentrasjoner av risikoer utover kjernevirksomheten, herunder 
strategiske utvalgte områder, enn de som fremkommer av de nevnte noteopplysningene. 
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Note 6 Kredittrisiko 

Kredittrisiko representerer det største risikoområdet for bankkonsernet og vedrører alle fordringer på kunder, i hovedsak utlån. Ansvar i 
henhold til andre utstedte kreditter, garantier, rentebærende verdipapirer, innvilgede, ikke trukne kreditter samt motpartsrisiko som oppstår 
gjennom derivater og valutakontrakter, innebærer også kredittrisiko. Oppgjørsrisiko, som oppstår i forbindelse med betalingsformidling som 
et resultat av at ikke alle transaksjonene skjer i realtid, medfører også motpartsrisiko.  
 

DnB NOR Bank ASA Maksimal kreditteksponering 1) DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Balanseposter
46 770 27 775 Fordringer på sentralbanker 28 246             49 007              

154 200 189 375 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 9 214              12 127              

644 953 492 414 Utlån til kunder 967 340           1 019 511         

845 923 709 564 Sum utlån og fordringer vurdert til amortisert kost 1 004 800        1 080 645         

91 452 86 709 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 49 538             42 061              

179 269 134 393 Utlån til kunder 161 452           187 331            

270 721 221 102 Sum utlån og fordringer vurdert til virkelig verdi 210 990           229 392            

82 058 304 948 Sertifikater og obligasjoner 177 613           58 219              

137 751 71 002 Finansielle derivater 69 173             136 567            

100 278 113 302 Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 113 302           100 278            

320 087 1 419 918 Sum kreditteksponering, balanseposter 1 575 878      1 605 101        

Utenom balanseposter
79 522 62 659 Finansielle garantier 66 510             85 399              

322 651 369 299 Udisponerte kredittrammer og tilbud 376 282           361 259            

25 123 15 124 Andre forpliktelser 15 355             25 436              

427 296 447 083 Sum kreditteksponering, utenom balanseposter 458 147         472 095           

747 383 1 867 001 Total kreditteksponering 2 034 025      2 077 196        

Utlån og fordringer bestemt regnskapsført 
DnB NOR Bank ASA til virkelig verdi DnB NOR Bank-konsernet 

31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

181 718 137 279 Utlån og fordringer bestemt regnskapsført til virkelig verdi 160 724           186 843            

181 718 137 279 Maksimal kreditteksponering 160 724           186 843            

492 558 Kredittrisiko 2) 717                 526                   

101 66 Endring i kredittrisiko 191                 110                   
 

1) Kreditteksponering etter IFRS er det beløp som best representerer foretakets maksimale eksponering for kredittrisiko. For en finansiell eiendel er 
dette brutto balanseført verdi, fratrukket alle beløp som er motregnet i samsvar med IAS 32, og eventuelle tap ved verdifall. 

2) Kredittrisiko hensyntatt ved måling av virkelig verdi er basert på normaliserte tap og endring i normaliserte tap i den aktuelle portføljen. 
  

DnB NORs risikoklassifisering 1)

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

     Sannsynlighet for mislighold
     (prosent) Ekstern rating

 

1) Basert på DnB NORs risikoklassifiseringssystem, hvor 1 representerer lavest og 10 høyest risiko. 
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Note 6 Kredittrisiko (forts.) 

Engasjementer fordelt på risikogrupper DnB NOR Bank ASA
Ubenyttede 

Garanti- rammer Totale 
Beløp i milliarder kroner Brutto utlån ansvar (kommitterte) engasjementer 

Risikogruppe basert på sannsynlighet for mislighold

1 - 4 549                       72                         215                       836                       

5 - 6 199                       2                           57                         258                       

7 - 10 66                         0                           14                         80                         

Misligholdte og nedskrevne engasjementer 8                           0                           0                           8                           

Totale engasjementer per 31. desember 2008 1) 822                       74                         286                       1 182                     

Risikogruppe basert på sannsynlighet for mislighold

1 - 4 301                       39                         179                       519                       

5 - 6 217                       15                         61                         293                       

7 - 10 101                       4                           22                         127                       

Misligholdte og nedskrevne engasjementer 12                         0                           0                           12                         

Totale engasjementer per 31. desember 2009 1) 631                       58                         262                       951                       
 

1) Basert på nominell hovedstol. 

 

Tapsnivå 1)
2009 2008 

Normaliserte tap inklusive tap av renter i prosent av netto utlån 0,54 0,35
 

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. 

 

Engasjementer fordelt på risikogrupper DnB NOR Bank-konsernet 
Ubenyttede 

Garanti- rammer Totale 
Beløp i milliarder kroner Brutto utlån ansvar (kommitterte) engasjementer 

Risikogruppe basert på sannsynlighet for mislighold

1 - 4 812                       73                         246                       1 131                     

5 - 6 285                       5                           64                         354                       

7 - 10 94                         3                           16                         113                       

Misligholdte og nedskrevne engasjementer 16                         0                           0                           16                         

Totale engasjementer per 31. desember 2008 1) 1 207                     81                         326                       1 614                     

Risikogruppe basert på sannsynlighet for mislighold

1 - 4 628                       42                         207                       877                       

5 - 6 331                       15                         67                         413                       

7 - 10 151                       5                           24                         180                       

Misligholdte og nedskrevne engasjementer 27                         0                           0                           27                         

Totale engasjementer per 31. desember 2009 1) 1 137                     62                         298                       1 497                     
 

1) Basert på nominell hovedstol. 
 

Tapsnivå 1)
2009 2008 

Normaliserte tap inklusive tap av renter i prosent av netto utlån 0,42 0,32
 

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. 

 
 
Sikkerheter  
Bankkonsernet benytter sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked og type transaksjon. Sikkerheter kan for eksempel være i form 
av fysisk sikkerhet, garantier, kontantdepot eller avtaler om motregning. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret og kan for 
eksempel være bygninger, boliger eller varelager. Ved vurdering av sikkerhetenes verdi legges til grunn en forutsetning om fortsatt drift. 
Unntak fra dette gjelder i situasjoner hvor det er foretatt nedskrivning. Det tas videre hensyn til forhold som kan påvirke sikkerhetens verdi, 
for eksempel konsesjonsbetingelser eller servitutter. Ved vurdering av sikkerheter i form av verdipapirer og ved vurdering av motpartsrisiko 
tas det hensyn til estimert effekt av tvangssalg og salgskostnader. 
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Note 6 Kredittrisiko (forts.) 

DnB NOR Bank ASA Reserveringsgrad DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

5 468        7 947        Misligholdte engasjementer (brutto) 19 523      11 421      

2 887        4 559        Nedskrevne engasjementer (brutto) 7 353        4 871        

8 355        12 506      Brutto misligholdte og nedskrevne engasjementer 26 876      16 292      

1 804        3 100        Individuelle nedskrivninger 7 749        4 370        

994           1 878        Gruppenedskrivninger 2 969        1 625        

33,5 39,8 Reserveringsgrad (prosent) 39,9 36,8

3 617        5 418        Sikkerhet for utlån 18 928      9 789        

76,8 83,1 Dekningsgrad (prosent) 110,3 96,9

  
 
 
Uordnede utlån uten nedskrivninger 
Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditter/innskudd fordelt på antall dager etter forfall som ikke skyldes forsinkelser i 
betalingsformidlingen. Uordnede lån og overtrekk på kreditter/innskudd blir løpende overvåket. Engasjementer hvor det identifiseres en 
sannsynlig svekkelse i kundens betalingsevne, blir vurdert for nedskrivning. Slik vurdering er også gjort for engasjementene som er 
inkludert i tabellen uten at svekkelse i kundens betalingsevne er identifisert. Uordnede lån hvor det er foretatt nedskrivninger, er ikke 
inkludert i tabellen. 
 

DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Uordnet/overtrukket antall dager

1 553        516             1 - 29 1 210          2 295        

319           142           30 - 59 451             854           

88            43            60 - 89 140             333           

8              6              > 90 441             326           

1 968        707           Uordnede utlån uten nedskrivninger 2 242          3 808        

 
 
Overtatte eiendommer og andre overtatte eiendeler - balanseført verdi 
Overtatte eiendeler er eiendeler som overtas av enheter i bankkonsernet 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 engasjement 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 regnskapsprinsippene. Ved endelig avhendelse 
resultatføres avviket fra balanseført verdi iht. eiendelens art i regnskapet. Når overtatte eiendeler ikke skal beholdes til varig eie eller bruk, 
er eiendelene kategorisert som kortsiktige. Dersom eiendelene overtas til eget bruk eller for forvaltning og utvikling over tid, er de 
kategorisert som langsiktige.  
 

DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

9              9              Overtatte eiendommer og andre overtatte eiendeler per 1. januar 197           169           

0              0              Tilgang faste eiendommer 166           60            

0              0              Avgang faste eiendommer 139           32            

9              9              Overtatte eiendommer og andre overtatte eiendeler per 1. desember 224           197           

 
 
Effekter av endringer i kredittmarginer 
Finansuroen har på generell basis medført økte kredittmarginer og har påvirket verdsettelsen av en rekke poster i bankkonsernets balanse. 
Gjennom 2009 har det vært en gradvis normalisering av markedene, men kredittmarginene er fortsatt høyere enn før finansuroen. 
 

DnB NOR Bank-konsernet har en eierandel i Eksportfinans på 40 prosent, og selskapet tas inn i konsernets regnskap etter 
egenkapitalmetoden. Store deler av Eksportfinans' gjeld føres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. I fjerde kvartal 2008 økte 
investorenes avkastningskrav til Eksportfinans betydelig, og selskapet ble også nedgradert. Dette ga betydelige urealiserte gevinster på 
selskapets eksisterende gjeld. DnB NOR Bank-konsernets andel av urealiserte gevinster etter skatt ved utgangen av 2008 utgjorde 1 535 
millioner kroner, mens andelen ved utgangen av 2009 var redusert til 503 millioner. Urealiserte gevinster på selskapets gjeld vil reversere 
over løpetiden.  
 
Lange innlån i norske kroner vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Ved utgangen av 2009 var det et urealisert tap i 
porteføljen på 138 millioner kroner som følge av reduserte kredittmarginer som vil reverseres over lånenes løpetid. Ved utgangen av 2008 
var det en urealisert gevinst på 516 millioner. 
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Note 7 Engasjementer fordelt på kundegrupper 1) 

Engasjementer per 31. desember 2009 DnB NOR Bank ASA  
Utlån og Utrukne Sum 

Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 

Personmarkedet 145 307              254                    57 449               203 010              

Shipping (utenriks sjøfart) 119 881              7 506                 28 052               155 439              

Eiendomsdrift 125 768              1 483                 10 424               137 675              

Industri 32 943               9 966                 32 009               74 918               

Tjenesteyting 75 981               5 225                 25 598               106 804              

Handel 25 620               2 950                 19 981               48 551               

Olje og gass 15 620               6 260                 18 422               40 302               

Transport og kommunikasjon 16 819               4 784                 27 955               49 557               

Bygg og anleggsvirksomhet 20 381               6 350                 13 565               40 295               

Kraft og vannforsyning 11 035               8 586                 14 305               33 926               

Fiske og fangst 10 822               371                    2 845                 14 037               

Hotell og restaurant 4 089                 113                    1 124                 5 326                 

Jordbruk og skogbruk 4 640                 53                      719                    5 411                 

Offentlig forvaltning 1 376                 2 474                 3 818                 7 667                 

Øvrige kundegrupper 17 218               1 529                 5 262                 24 010               

Sum kunder, nominell hovedstol etter individuelle nedskrivninger 627 499              57 902               261 527              946 928              

–  Gruppenedskrivninger, kunder 1 878                 -                        -                        1 878                 

+  Øvrige verdiendringer 1 185                 (193)                   -                        992                    

Utlån til kunder 626 806            57 709               261 527            946 042            

Kredittinstitusjoner, nominell hovestol etter individuelle nedskrivninger 275 456              4 718                 40 798               320 972              

+  Øvrige verdiendringer 627                    0                       -                        627                    

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 276 084            4 718                 40 798               321 599            

 
Engasjementer per 31. desember 2008 DnB NOR Bank ASA  

Utlån og Utrukne Sum 
Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 

Personmarkedet 241 692              307                    53 660               295 659              

Shipping (utenriks sjøfart) 137 109              6 964                 57 091               201 164              

Eiendomsdrift 153 886              4 014                 17 464               175 364              

Industri 67 443               13 853               34 523               115 819              

Tjenesteyting 66 941               11 711               23 217               101 869              

Handel 31 566               3 664                 20 024               55 254               

Olje og gass 32 116               4 880                 23 968               60 964               

Transport og kommunikasjon 18 374               6 506                 19 734               44 614               

Bygg og anleggsvirksomhet 8 317                 5 376                 6 913                 20 607               

Kraft og vannforsyning 10 929               10 326               13 773               35 027               

Fiske og fangst 11 719               117                    2 079                 13 915               

Hotell og restaurant 3 406                 250                    1 586                 5 242                 

Jordbruk og skogbruk 4 616                 29                      698                    5 343                 

Offentlig forvaltning 3 569                 2 894                 3 594                 10 057               

Øvrige kundegrupper 28 979               2 826                 7 977                 39 782               

Sum kunder, nominell hovedstol etter individuelle nedskrivninger 820 661              73 716               286 301              1 180 679           

–  Gruppenedskrivninger, kunder 994                    -                        -                        994                    

+  Øvrige verdiendringer 4 556                 (72)                    -                        4 484                 

Utlån til kunder 824 223            73 644               286 301            1 184 169         

Kredittinstitusjoner, nominell hovestol etter individuelle nedskrivninger 244 407              5 768                 12 909               263 084              

+  Øvrige verdiendringer 1 245                 0                       -                        1 245                 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 245 652            5 768                 12 909               264 329            

 
 

1) Inndelingen i kundegrupper er basert på Statistisk Sentralbyrås standard for sektor- og næringsgruppering. Fra og med andre kvartal 2009 er det 
innført ny næringskodestandard som samsvarer med EUs nye standard, NACE Rev. 2. Innplasseringen av kundene er bestemt av kundens 
hovedvirksomhet. 
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Note 7 Engasjementer fordelt på kundegrupper (forts.) 1) 

Engasjementer per 31. desember 2009 DnB NOR Bank-konsernet 
Utlån og Utrukne Sum 

Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 

Personmarkedet 531 761              281                    84 550               616 592              

Shipping (utenriks sjøfart) 122 500              7 510                 28 063               158 072              

Eiendomsdrift 156 771              1 539                 10 898               169 208              

Industri 46 097               10 345               34 127               90 569               

Tjenesteyting 96 896               5 583                 27 491               129 970              

Handel 36 335               3 326                 21 486               61 148               

Olje og gass 17 063               6 261                 18 490               41 814               

Transport og kommunikasjon 26 105               4 899                 28 380               59 384               

Bygg og anleggsvirksomhet 29 843               7 342                 14 358               51 544               

Kraft og vannforsyning 14 111               8 792                 15 077               37 980               

Fiske og fangst 14 438               395                    3 234                 18 068               

Hotell og restaurant 5 706                 119                    1 179                 7 004                 

Jordbruk og skogbruk 7 664                 58                      889                    8 611                 

Offentlig forvaltning 5 142                 2 958                 4 510                 12 610               

Øvrige kundegrupper 18 969               2 135                 5 642                 26 746               

Sum kunder, nominell hovedstol etter individuelle nedskrivninger 1 129 402           61 543               298 374              1 489 321           

–  Gruppenedskrivninger, kunder 2 969                 -                        -                        2 969                 

+  Øvrige verdiendringer 2 358                 (207)                   -                        2 151                 

Utlån til kunder 1 128 791         61 336               298 374            1 488 503         

Kredittinstitusjoner, nominell hovestol etter individuelle nedskrivninger 58 662               4 891                 10 933               74 486               

+  Øvrige verdiendringer 89                      0                       -                        89                      

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 58 751               4 891                 10 933               74 575               

 
Engasjementer per 31. desember 2008 DnB NOR Bank-konsernet 

Utlån og Utrukne Sum 
Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 

Personmarkedet 498 853              339                    71 375               570 567              

Shipping (utenriks sjøfart) 137 848              6 964                 57 564               202 376              

Eiendomsdrift 180 519              4 238                 20 487               205 245              

Industri 90 020               15 305               40 914               146 239              

Tjenesteyting 90 299               12 752               26 757               129 808              

Handel 47 683               4 513                 22 314               74 510               

Olje og gass 33 315               4 880                 23 970               62 165               

Transport og kommunikasjon 29 847               6 719                 20 676               57 242               

Bygg og anleggsvirksomhet 15 758               6 596                 8 373                 30 727               

Kraft og vannforsyning 14 615               10 428               15 358               40 402               

Fiske og fangst 15 335               118                    2 278                 17 732               

Hotell og restaurant 5 232                 256                    1 663                 7 151                 

Jordbruk og skogbruk 8 155                 33                      992                    9 180                 

Offentlig forvaltning 5 839                 3 345                 3 675                 12 859               

Øvrige kundegrupper 29 172               3 984                 9 827                 42 983               

Sum kunder, nominell hovedstol etter individuelle nedskrivninger 1 202 491           80 470               326 224              1 609 185           

–  Gruppenedskrivninger, kunder 1 625                 -                        -                        1 625                 

+  Øvrige verdiendringer 5 977                 (76)                    -                        5 901                 

Utlån til kunder 1 206 842         80 394               326 224            1 613 460         

Kredittinstitusjoner, nominell hovestol etter individuelle nedskrivninger 53 876               4 825                 11 594               70 295               

+  Øvrige verdiendringer 311                    0                       -                        311                    

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 54 187               4 825                 11 594               70 606               
 

1) Inndelingen i kundegrupper er basert på Statistisk Sentralbyrås standard for sektor- og næringsgruppering. Fra og med andre kvartal 2009 er det 
innført ny næringskodestandard som samsvarer med EUs nye standard, NACE Rev. 2. Innplasseringen av kundene er bestemt av kundens 
hovedvirksomhet. 
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Note 8 Engasjementer fordelt på geografiske områder 1) 

Engasjementer per 31. desember 2009 DnB NOR Bank ASA 
Utlån og Utrukne Sum 

Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 

Oslo 250 777              16 197               88 386               355 360              

Østlandet og Sørlandet 175 814              18 663               72 698               267 175              

Vestlandet 112 646              8 703                 32 965               154 315              

Nord-Norge og Midt-Norge 82 584               5 107                 20 285               107 976              

Sum Norge 621 821              48 670               214 335              884 826              

Sverige 55 226               1 907                 14 461               71 593               

Storbritannia 33 543               4 765                 3 042                 41 350               

Vest-Europa for øvrig 72 551               4 017                 20 315               96 883               

Russland 1 112                 9                       0                       1 121                 

Estland 2 997                 0                       0                       2 997                 

Latvia 6 336                 265                    18                      6 619                 

Litauen 9 096                 0                       0                       9 096                 

Polen 2 867                 49                      61                      2 977                 

Øst-Europa for øvrig 137                    15                      1                       152                    

Sum Europa utenom Norge 183 863              11 027               37 899               232 789              

USA og Canada 26 985               166                    28 352               55 503               

Bermuda og Panama 2) 16 218               527                    5 258                 22 003               

Latin-Amerika for øvrig 3 330                 619                    5 458                 9 408                 

Sum Amerika 46 533               1 313                 39 068               86 914               

Singapore 2) 13 615               770                    2 397                 16 783               

Hong Kong 3 345                 14                      844                    4 203                 

Asia for øvrig 8 750                 486                    1 176                 10 412               

Sum Asia 25 710               1 270                 4 417                 31 397               

Liberia 2) 8 008                 100                    2 091                 10 199               

Afrika for øvrig 1 841                 248                    3                       2 091                 

Australia, New Zealand og Marshalløyene 2) 18 241               32                      4 512                 22 785               

Sum engasjementer 3) 906 017              62 659               302 325              1 271 001           

–  Individuelle nedskrivninger 3 061                 39                      -                        3 100                 

–  Gruppenedskrivninger 1 878                 -                        -                        1 878                 

+  Øvrige verdiendringer 1 812                 (193)                   -                        1 619                 

Netto engasjementer 902 890            62 427               302 325            1 267 641         
 

1) Basert på kundens adresse. 
2) Gjelder shippingengasjementer. 
3) Alle beløp representerer henholdsvis utlån og garantier før fradrag for individuelle nedskrivninger. 
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Note 8 Engasjementer fordelt på geografiske områder 1) (forts.) 
 

Engasjementer per 31. desember 2008 DnB NOR Bank ASA 
Utlån og Utrukne Sum 

Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 

Oslo 248 147              17 699               56 235               322 081              

Østlandet og Sørlandet 238 036              23 927               70 900               332 863              

Vestlandet 145 416              10 617               36 562               192 595              

Nord-Norge og Midt-Norge 95 242               5 867                 20 479               121 588              

Sum Norge 726 840              58 111               184 176              969 128              

Sverige 64 895               4 065                 21 789               90 750               

Storbritannia 38 639               3 344                 7 374                 49 357               

Vest-Europa for øvrig 76 149               10 089               22 515               108 753              

Russland 1 625                 120                    0                       1 745                 

Estland 3 101                 0                       0                       3 102                 

Latvia 9 361                 308                    37                      9 706                 

Litauen 12 100               0                       0                       12 101               

Polen 4 164                 23                      249                    4 436                 

Øst-Europa for øvrig 238                    34                      0                       272                    

Sum Europa utenom Norge 210 274              17 982               51 965               280 222              

USA og Canada 41 216               530                    29 360               71 106               

Bermuda og Panama 2) 21 107               799                    9 275                 31 181               

Latin-Amerika for øvrig 4 232                 183                    1 970                 6 384                 

Sum Amerika 66 555               1 511                 40 605               108 671              

Singapore 2) 16 278               1 194                 6 600                 24 072               

Hong Kong 1 721                 17                      1 695                 3 433                 

Asia for øvrig 12 486               363                    4 181                 17 030               

Sum Asia 30 485               1 575                 12 476               44 536               

Liberia 2) 11 080               1                       4 734                 15 816               

Afrika for øvrig 1 434                 291                    41                      1 767                 

Australia, New Zealand og Marshalløyene 2) 20 166               50                      5 212                 25 428               

Sum engasjementer 3) 1 066 834           79 522               299 210              1 445 570           

–  Individuelle nedskrivninger 1 767                 37                      -                        1 804                 

–  Gruppenedskrivninger 994                    -                        -                        994                    

+  Øvrige verdiendringer 5 801                 (72)                    -                        5 729                 

Netto engasjementer 1 069 874         79 413               299 210            1 448 497         
 

1) Basert på kundens adresse. 
2) Gjelder shippingengasjementer. 
3) Alle beløp representerer henholdsvis utlån og garantier før fradrag for individuelle nedskrivninger. 

 



44   Årsregnskap DnB NOR Bank-konsernet årsrapport 2009 

Note 8 Engasjementer fordelt på geografiske områder 1) (forts.) 

Engasjementer per 31. desember 2009 DnB NOR Bank-konsernet 
Utlån og Utrukne Sum 

Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 

Oslo 205 679              16 326               65 517               287 522              

Østlandet og Sørlandet 376 933              18 681               86 646               482 260              

Vestlandet 137 234              8 708                 35 458               181 400              

Nord-Norge og Midt-Norge 144 420              7 108                 26 947               178 476              

Sum Norge 864 267              50 823               214 568              1 129 658           

Sverige 65 310               1 907                 14 690               81 907               

Storbritannia 33 990               4 765                 3 062                 41 817               

Vest-Europa for øvrig 66 374               3 976                 21 916               92 266               

Russland 1 690                 21                      79                      1 790                 

Estland 2 327                 8                       172                    2 507                 

Latvia 20 531               829                    638                    21 999               

Litauen 26 948               452                    1 666                 29 066               

Polen 12 840               736                    2 231                 15 807               

Øst-Europa for øvrig 143                    15                      1                       159                    

Sum Europa utenom Norge 230 152              12 710               44 456               287 318              

USA og Canada 27 202               166                    28 381               55 749               

Bermuda og Panama 2) 16 222               527                    5 258                 22 007               

Latin-Amerika for øvrig 3 492                 620                    5 473                 9 585                 

Sum Amerika 46 916               1 313                 39 111               87 341               

Singapore 2) 13 707               770                    2 426                 16 903               

Hong Kong 3 365                 22                      844                    4 231                 

Asia for øvrig 9 010                 491                    1 201                 10 702               

Sum Asia 26 082               1 283                 4 471                 31 837               

Liberia 2) 8 170                 101                    2 176                 10 448               

Afrika for øvrig 1 874                 248                    10                      2 131                 

Australia, New Zealand og Marshalløyene 2) 18 277               32                      4 515                 22 824               

Sum engasjementer 3) 1 195 739           66 510               309 307              1 571 556           

–  Individuelle nedskrivninger 7 674                 76                      -                        7 749                 

–  Gruppenedskrivninger 2 969                 -                        -                        2 969                 

+  Øvrige verdiendringer 2 446                 (207)                   -                        2 239                 

Netto engasjementer 1 187 542         66 227               309 307            1 563 077         
 

 

1) Basert på kundens adresse. 
2) Gjelder shippingengasjementer. 
3) Alle beløp representerer henholdsvis utlån og garantier før fradrag for individuelle nedskrivninger. 
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Note 8 Engasjementer fordelt på geografiske områder 1) (forts.) 

Engasjementer per 31. desember 2008 DnB NOR Bank-konsernet 
Utlån og Utrukne Sum 

Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 

Oslo 209 548              17 823               57 694               285 065              

Østlandet og Sørlandet 368 721              23 937               80 294               472 953              

Vestlandet 144 988              10 620               39 314               194 922              

Nord-Norge og Midt-Norge 138 396              7 250                 25 906               171 552              

Sum Norge 861 653              59 631               203 209              1 124 492           

Sverige 65 126               4 066                 21 947               91 139               

Storbritannia 38 921               3 344                 7 422                 49 687               

Vest-Europa for øvrig 83 059               12 503               31 684               127 246              

Russland 2 435                 131                    130                    2 695                 

Estland 4 125                 19                      362                    4 507                 

Latvia 27 096               842                    1 200                 29 138               

Litauen 34 877               675                    3 677                 39 229               

Polen 12 535               722                    4 585                 17 842               

Øst-Europa for øvrig 257                    34                      44                      336                    

Sum Europa utenom Norge 268 431              22 335               71 052               361 818              

USA og Canada 41 550               530                    29 575               71 655               

Bermuda og Panama 2) 21 117               799                    9 279                 31 195               

Latin-Amerika for øvrig 4 291                 183                    1 989                 6 463                 

Sum Amerika 66 959               1 511                 40 843               109 313              

Singapore 2) 16 151               1 194                 6 610                 23 956               

Hong Kong 1 784                 17                      1 695                 3 496                 

Asia for øvrig 12 681               367                    4 207                 17 256               

Sum Asia 30 616               1 579                 12 513               44 708               

Liberia 2) 11 080               1                       4 734                 15 816               

Afrika for øvrig 1 683                 292                    253                    2 228                 

Australia, New Zealand og Marshalløyene 2) 20 211               50                      5 215                 25 476               

Sum engasjementer 3) 1 260 633           85 400               337 818              1 683 851           

–  Individuelle nedskrivninger 4 266                 104                    -                        4 370                 

–  Gruppenedskrivninger 1 625                 -                        -                        1 625                 

+  Øvrige verdiendringer 6 288                 (76)                    -                        6 212                 

Netto engasjementer 1 261 029         85 219               337 818            1 684 067         
 

 

1) Basert på kundens adresse. 
2) Gjelder shippingengasjementer. 
3) Alle beløp representerer henholdsvis utlån og garantier før fradrag for individuelle nedskrivninger. 
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Note 9 Nedskrevne engasjementer fordelt på kundegrupper 1) 

DnB NOR Bank ASA 

Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 

Personmarkedet 2 493         2 646                754            717                   1 739         1 929                

Shipping (utenriks sjøfart) 1 554         14                     490            14                     1 065         0                       

Eiendomsdrift 1 398         1 084                402            188                   996            896                   

Industri 2 664         1 689                303            198                   2 361         1 491                

Tjenesteyting 434            606                   277            160                   157            446                   

Handel 1 389         239                   571            164                   817            75                     

Olje og gass 0                327                   0                156                   0                171                   

Transport og kommunikasjon 288            109                   115            35                     173            74                     

Bygg og anleggsvirksomhet 399            173                   106            79                     293            94                     

Kraft og vannforsyning 1                1                       1                0                       0                1                       

Fiske og fangst 6                389                   1                25                     6                364                   

Hotell og restaurant 117            93                     37              35                     80              59                     

Jordbruk og skogbruk 139            122                   33              25                     106            97                     

Offentlig forvaltning 0                0                       0                0                       0                0                       

Øvrige kundegrupper 123            1                       11              0                       113            1                       

Sum kunder 11 006        7 493                3 100         1 795                7 905         5 698                

Kredittinstitusjoner 0                9                       0                9                       0                0                       

Totalt nedskrevne engasjementer 11 006        7 502                3 100         1 804                7 905         5 698                

Misligholdte engasjementer uten nedskrivninger 1 501         853                   -                -                       1 501         853                   

Totalt misligholdte og nedskrevne engasjementer 12 506        8 355                3 100         1 804                9 406         6 551                

engasjementer
Netto nedskrevneBrutto nedskrevne

engasjementer
Samlede individuelle

nedskrivninger

 
 

DnB NOR Bank-konsernet 

Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 

Personmarkedet 4 659         3 970                1 589         1 077                3 070         2 893                

Shipping (utenriks sjøfart) 1 608         52                     513            15                     1 095         37                     

Eiendomsdrift 3 300         3 005                1 205         1 067                2 095         1 938                

Industri 4 339         2 563                1 151         598                   3 188         1 965                

Tjenesteyting 1 606         1 313                913            636                   693            677                   

Handel 1 309         471                   764            315                   545            156                   

Olje og gass 0                328                   0                156                   0                172                   

Transport og kommunikasjon 912            265                   515            134                   397            131                   

Bygg og anleggsvirksomhet 1 314         316                   778            142                   536            174                   

Kraft og vannforsyning 10              27                     5                1                       5                26                     

Fiske og fangst 57              446                   47              79                     10              367                   

Hotell og restaurant 340            112                   135            47                     205            65                     

Jordbruk og skogbruk 245            194                   108            53                     137            141                   

Offentlig forvaltning 0                0                       0                0                       0                0                       

Øvrige kundegrupper 145            103                   24              40                     122            63                     

Sum kunder 19 846        13 167               7 748         4 360                12 098        8 807                

Kredittinstitusjoner 1                10                     1                10                     0                0                       

Totalt nedskrevne engasjementer 19 847        13 177               7 749         4 370                12 098        8 807                

Misligholdte engasjementer uten nedskrivninger 7 029         3 115                -                -                       7 029         3 115                

Totalt misligholdte og nedskrevne engasjementer 26 876        16 292               7 749         4 370                19 127        11 922               

Netto nedskrevneBrutto nedskrevne
engasjementer

Samlede individuelle
nedskrivninger engasjementer

 

1) Inndelingen i kundegrupper er basert på Statistisk Sentralbyrås standard for sektor- og næringsgruppering. Fra og med andre kvartal 2009 er det 
innført ny næringskodestandard som samsvarer med EUs nye standard, NACE Rev. 2. Innplasseringen av kundene er bestemt av kundens 
hovedvirksomhet. 
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Note 10 Nedskrivninger på utlån og garantier 

DnB NOR Bank ASA 

Beløp i millioner kroner Utlån 1) Garantier Sum Utlån 1) Garantier Sum 
Kostnadsførte konstateringer 419             0                 419             196             0                 196             

Nye individuelle nedskrivninger 2 275          20               2 295          1 313          18               1 331          

Sum nye individuelle nedskrivninger 2 694          20               2 714          1 509          18               1 527          

Reduserte individuelle nedskrivninger 286             18               304             94               33               127             

Sum individuelle nedskrivninger 2 408          2                 2 410          1 415          (15)             1 400          

Inngått på tidligere konstaterte nedskrivninger 293             0                 293             303             0                 303             

Endring i gruppenedskrivninger på utlån 1 018          -                 1 018          489             -                 489             

Nedskrivninger på utlån og garantier 3 133         2                 3 135         1 601         (15)             1 586         

Konstateringer som er dekket av tidligere års

individuelle nedskrivninger 641             0                 641             617             0                 617             

20082009

 
 

 

DnB NOR Bank-konsernet 

Beløp i millioner kroner Utlån 1) Garantier Sum Utlån 1) Garantier Sum 
Kostnadsførte konstateringer 547             7                 554             334             1                 335             

Nye individuelle nedskrivninger 6 496          25               6 521          2 888          37               2 925          

Sum nye individuelle nedskrivninger 7 043          32               7 075          3 222          38               3 260          

Reduserte individuelle nedskrivninger 675             18               693             213             33               246             

Sum individuelle nedskrivninger 6 368          14               6 382          3 009          5                 3 014          

Inngått på tidligere konstaterte nedskrivninger 317             0                 317             335             0                 335             

Endring i gruppenedskrivninger på utlån 1 645          -                 1 645          830             -                 830             

Nedskrivninger på utlån og garantier 7 696         14               7 710         3 504         5                 3 509         

Konstateringer som er dekket av tidligere års

individuelle nedskrivninger 1 610          17               1 627          678             0                 678             

20082009

 

1) Inklusive nedskrivninger på utlån til virkelig verdi. 

 
Den svake utviklingen i internasjonal økonomi medførte redusert kredittkvalitet og dermed økte nedskrivninger på utlån i 2009. 
Nedskrivningene økte særlig i de baltiske landene, hvor bankkonsernet er eksponert gjennom DnB NORD. Nedskrivningene økte også innen 
shipping og havneterminaler. Porteføljen av norskrelaterte utlån synes robust og det ble foretatt moderate nedskrivninger. I personmarkedet 
i Norge var det svært lave nedskrivninger som følge av lavt rentenivå, stigende boligpriser og en fortsatt lav arbeidsledighet, blant annet 
som følge av de omfattende stimulansetiltakene norske myndigheter gjennomførte.  
 

Kredittkvaliteten ble svekket for shippingporteføljen. Selv om det var en økning i fraktratene for noen segmenter, ventes kun en langsom 
bedring av verdensøkonomien slik at shipping vil være en utsatt næring i en periode fremover. Nedjusterte markedsverdier som følge av 
svekkede utleiepriser økte kredittrisikoen knyttet til næringseiendom, men prisutviklingen synes å være stabilisert. Bankkonsernets 
engasjementer innen næringseiendom er primært gitt med utgangspunkt i kontantstrømvurderinger. I den nordiske porteføljen økte 
kredittrisikoen særlig innen oppkjøpsfinansiering i 2009. Erfaringene med Private Equity-fond er delte, men fondene synes som hovedregel å 
følge opp sine investeringer på en ansvarlig måte. Totalt sett er størrelsen på denne porteføljen relativt beskjeden. Bankkonsernet har sin 
eksponering knyttet til de oppkjøpte selskaper og ikke til eierne. 
 

Bankkonsernet har i løpet av det siste året i betydelig grad trappet opp innsatsen for å sikre verdien av utsatte engasjementer. Det vil 
fremover fortsatt være usikkerhet knyttet til DnB NORD, hvor den økonomiske utviklingen i de baltiske landene vil være avgjørende for 
nedskrivningsbehovet. Det er også usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utviklingen i enkelte næringer innenfor den norske og 
norskrelaterte kredittvirksomheten. 
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Note 11 Nedskrivninger på utlån og garantier fordelt på  
kundegrupper 1) 

DnB NOR Bank ASA 

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 nedskrivninger skrivninger nedskrivninger nedskrivninger nedskrivninger skrivninger 

Personmarkedet 643            45              237            361            647            6                262            379            

Shipping (utenriks sjøfart) 521            1                23              497            2                0                0                2                

Eiendomsdrift 272            29              0                243            202            17              8                177            

Industri 294            69              0                225            161            28              0                133            

Tjenesteyting 213            21              4                188            146            18              6                122            

Handel 506            46              1                459            113            48              1                64              

Olje og gass 0                0                0                0                126            0                0                126            

Transport og kommunikasjon 79              10              16              53              13              (4)              16              1                

Bygg og anleggsvirksomhet 120            28              0                91              42              7                1                34              

Kraft og vannforsyning 1                0                0                1                1                0                0                1                

Fiske og fangst 1                21              0                (20)             21              2                0                19              

Hotell og restaurant 14              6                0                8                25              2                0                23              

Jordbruk og skogbruk 19              7                1                10              20              2                0                18              

Offentlig forvaltning 0                0                0                0                0                0                0                0                

Øvrige kundegrupper 32              14              11              7                0                0                9                (9)               

Sum kunder 2 714         297            293            2 124         1 520         127            303            1 090         

Kredittinstitusjoner 0                7                0                (7)               7                0                0                7                

Endring i gruppenedskrivninger på utlån -                -                -                1 018         -                -                -                489            

Nedskrivninger på utlån pg garantier 2 714        304            293           3 135         1 527        127           303           1 586         

Herav individuelle nedskrivninger 

på garantier 20 18 0 2 18 33 0 (15)

2009 2008

 

DnB NOR Bank-konsernet 

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 nedskrivninger skrivninger nedskrivninger nedskrivninger nedskrivninger skrivninger 

Personmarkedet 1 444         129            253            1 062         931            23              274            635            

Shipping (utenriks sjøfart) 544            1                23              520            4                1                0                7                

Eiendomsdrift 1 076         105            1                970            973            39              8                926            

Industri 945            180            0                765            349            64              2                283            

Tjenesteyting 617            39              5                574            408            29              11              368            

Handel 959            79              2                878            173            59              2                113            

Olje og gass 0                0                0                (0)               126            0                0                126            

Transport og kommunikasjon 396            42              17              337            74              1                16              56              

Bygg og anleggsvirksomhet 678            41              1                637            68              16              1                52              

Kraft og vannforsyning 1                0                0                1                1                0                0                1                

Fiske og fangst 11              21              0                (10)             37              4                8                25              

Hotell og restaurant 104            13              0                92              34              7                0                26              

Jordbruk og skogbruk 81              16              1                62              35              4                1                31              

Offentlig forvaltning 0                3                0                (3)               (2)              0                0                (3)               

Øvrige kundegrupper 218            16              14              187            43              0                13              26              

Sum kunder 7 075         686            317            6 072         3 253         247            335            2 672         

Kredittinstitusjoner 0                7                0                (7)               7                0                0                7                

Endring i gruppenedskrivninger på utlån -                -                -                1 645         -                -                -                830            

Nedskrivninger på utlån og garantier 7 075         693            317            7 710         3 260        247           335           3 509         

Herav individuelle nedskrivninger

på garantier 32 18 0 14 38             33             0 5               

2009 2008

 

1) Inndelingen i kundegrupper er basert på Statistisk Sentralbyrås standard for sektor- og næringsgruppering. Fra og med andre kvartal 2009 er det 
innført ny næringskodestandard som samsvarer med EUs nye standard, NACE Rev. 2. Innplasseringen av kundene er bestemt av kundens 
hovedvirksomhet.  
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Note 12 Utvikling i nedskrivninger på utlån og garantier 

DnB NOR Bank ASA 

Utlån til Utlån til 
kreditt- Utlån til kreditt- Utlån til 

Beløp i millioner kroner institusjoner kunder Garantier Sum institusjoner kunder Garantier Sum 

Nedskrivninger per 1. januar 10           3 190       37           3 237       2             1 935       51           1 988       

Nye nedskrivninger 0             1 983       14           1 997       7             1 235       16           1 258       

Økte nedskrivninger 0             292          6             298          0             70           3             73           

Reduksjon i nedskrivninger 10           276          18           304          0             94           33           127          

Konstateringer mot tidligere nedskrivninger 0             641          0             641          0             617          0             617          

Endring i individuelle nedskrivninger av periodiserte

renter og amortisering 0             76           -              76           0             63           -              63           

Endring i gruppenedskrivninger 0             1 018       -              1 018       0             489          -              489          

Endring i konsernsammensetning 0             0             0             0             (3)            0             (3)            

Valutakursendring 0             (187)        0             (187)        0             113          0             113          

Nedskrivninger per 31. desember 0             5 455       39           5 494       9             3 191       37           3 237       

Herav: Individuelle nedskrivninger 0             3 061      39           3 100      9             1 758      37           1 804      

Individuelle nedskrivninger av periodiserte

renter og amortisering 0             515         -             515         0             438         -             438         

Gruppenedskrivninger 0             1 878      -             1 878      0             994         -             994         

2009 2008

 
 
 

DnB NOR Bank-konsernet 

Utlån til Utlån til 
kreditt- Utlån til kreditt- Utlån til 

Beløp i millioner kroner institusjoner kunder Garantier Sum institusjoner kunder Garantier Sum 

Nedskrivninger per 1. januar 11           6 358       104          6 473       3             3 053       95           3 151       

Nye nedskrivninger 1             4 816       19           4 835       7             2 640       19           2 666       

Økte nedskrivninger 0             1 679       6             1 685       0             241          18           259          

Reduksjon i nedskrivninger 11           664          18           693          0             213          33           246          

Konstateringer mot tidligere nedskrivninger 0             1 610       17           1 627       0             678          0             678          

Endring i individuelle nedskrivninger av periodiserte 0             

renter og amortisering 0             129          -              129          1             89           -              90           

Endring i gruppenedskrivninger 0             1 645       -              1 645       0             830          -              830          

Endring i konsernsammensetning 0             (371)        (13)          (384)        0             12           0             12           

Valutakursendring 0             (733)        (5)            (738)        0             384          5             389          

Nedskrivninger per 31. desember 1             11 249     76           11 325     11           6 358       104          6 473       

Herav: Individuelle nedskrivninger 1             7 673      76           7 749      10           4 256      104         4 370      

Individuelle nedskrivninger av periodiserte

renter og amortisering 0             607         -             607         1             477         -             478         

Gruppenedskrivninger 0             2 969      -             2 969      0             1 625      -             1 625      

2009 2008
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Note 13 Sensivitetsanalyse markedsrisiko 

Forutsetninger for beregninger av markedsrisiko 
Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i valuta-, rente-, råvare- og egenkapitalinstrumenter. Risikoen er knyttet til 
resultatsvingninger som følge av endringer i markedspriser og kurser.  
 

DnB NOR benytter en totalrisikomodell for kvantifisering av risiko gjennom beregning av risikojustert kapital for de enkelte risikoformer og 
for konsernets samlede risiko. Risikojustert kapital skal dekke uventede tap som kan oppstå i virksomheten under ekstreme forhold. 
Kvantifiseringen er basert på statistiske sannsynlighetsfordelinger for de ulike risikoformene på bakgrunn av historiske data. Metoder for 
beregning av risikojustert kapital for markedsrisiko er nærmere beskrevet nedenfor. 
 

Risikojustert kapital for markedsrisiko skal med en sannsynlighet på 99,97 prosent dekke alle potensielle tap knyttet til markedsrisiko på 
balansedagens posisjoner i løpet av ett år. Statistiske metoder er lagt til grunn for beregning av risikojustert kapital. Tapssimuleringene 
innebærer at det er større sannsynlighet for store tap enn om normalfordelingen hadde vært lagt til grunn. Ved beregning av risikojustert 
kapital tas det i tillegg hensyn til at volatiliteten kan variere over tid. Beregning av risikojustert kapital forutsetter for øvrig bruk av noe 
skjønn og anslag. De viktigste forutsetningene er beskrevet nedenfor. 
 

Tidshorisonten i modellen er ett år. Eksponering kan være faktisk eksponering eller en forventet maksimal utnyttelse av rammer og settes 
konservativt basert på et ekstremscenario, der det tas utgangspunkt i en tenkt situasjon hvor man forutsetter at bankkonsernet til enhver 
tid er feil posisjonert i forhold til hvordan markedet utvikler seg i perioden. Videre modelleres hver ramme med en likvideringstid. Modellen 
tar i tillegg hensyn til samvariasjon mellom de definerte porteføljene. Økt likvideringstid fører til økt risikojustert kapital. Lavere 
samvariasjon fører til redusert risikojustert kapital. 
 

Likvideringstid er estimert basert på tiden det vil ta å realisere posisjonene i svært volatile markeder og varierer fra 250 dager for bankens 
investeringsportefølje i aksjer til to dager for de mest handlede valutaene. For å beregne det årlige tapet simuleres hvert underliggende 
instrument gjennom et helt år, for deretter å beregne tapet for hver mulige likvideringsperiode. For de fleste instrumentene kan 
bankkonsernet være posisjonert begge veier, dvs. at instrumentet har både gevinst- og tapspotensial. 
 

I modellberegningen kombineres tapene fra hver ramme, og et totaltap beregnes for hver dag i simuleringsåret. Beregningene gjentas 
500 000 ganger, og resulterer i en sannsynlighetsfordeling for hvor stort det største tapet gjennom året kan antas å bli, gitt forutsetning om 
feil posisjonering.  
 

Finansielle instrumenter i konsernet ble i 2009 fordelt i 24 porteføljer, mot 22 porteføljer i 2008. Risikojustert kapital for porteføljene 
beregnes på bakgrunn av forventet verdiutvikling i et instrument eller en indeks. Et eksempel på en slik portefølje er bankens 
investeringsportefølje i aksjer, som er korrelert mot utviklingen på Oslo Børs.  
  

Markedsrisiko ble fra 2008 til 2009 redusert med 0,5 milliarder kroner til 3,7 milliarder. Markedsrisikoen ble redusert som følge av redusert 
eksponering fra 2008 til 2009 etter salg av deler av investeringsporteføljen i DnB NOR Bank ASA til Vital Forsikring ASA. Eksponeringen i 
egenkapitalinstrumenter inkluderer garantien for Eksportfinans' likviditetsportefølje, hvor DnB NOR sammen med de andre eierne har 
garantert for markedstapene i selskapet. En økning i den ubenyttede garantirammen øker eksponeringen i egenkapitalinstrumenter og øker 
således også markedsrisikoen. Samlet sett går markedsrisikoen ned. 
 
 

DnB NOR Bank-konsernet 
Beløp i milliarder kroner 2009 2008 

Markedsrisiko 3,7           4,2           
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Note 14 Rentefølsomhet 

Rentefølsomhet per tidsperiode 
Verdien av poster på og utenfor balansen påvirkes av endringer i rentenivået. Tabellen nedenfor viser potensielt tap for bankkonsernet ved 
en endring i rentenivået på ett prosentpoeng. Beregningene tar utgangspunkt i en tenkt situasjon hvor renteendringene for samtlige valuta-
slag går i DnB NOR Bank-konsernets disfavør i forhold til bankens posisjoner. Likeledes antas renteendringene innenfor samtlige tidsinter-
valler hver for seg å være ufordelaktige for bankkonsernet. Tallene vil således reflektere maksimalt tap for DnB NOR Bank-konsernet.  
 
Beregningene er gjort med utgangspunkt i bankkonsernets posisjoner per 31. desember og markedsrentene på samme tidspunkt. 
Tabellen omfatter ikke administrativ renterisiko og renterisiko knyttet til ikke-rentebærende eiendeler. 
 

DnB NOR Bank-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 2009
NOK 81                 259               20                 60                 214               4                   

USD 11                 55                 5                   25                 1                   97                 

EUR 1                   1                   4                   7                   10                 19                 

GBP 3                   4                   6                   2                   2                   5                   

Annen valuta 17                 50                 70                 16                 12                 36                 

31. desember 2008
NOK 48                 31                 286               111               325               89                 

USD 31                 31                 130               3                   2                   135               

EUR 9                   2                   26                 9                   63                 53                 

GBP 2                   7                   4                   1                   0                   12                 

Annen valuta 4                   30                 17                 26                 16                 30                 
 

1) Tallene omfatter ikke virksomheten i DnB NORD, og er forøvrig identiske for DnB NOR Bank ASA. 

 
Note 15 Valutaposisjoner 

Tabellen angir netto valutaeksponering per 31. desember inkludert 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. 
 
 

DnB NOR Bank ASA
Utenlandsk Herav: 

Beløp i millioner kroner valuta USD EUR GBP SEK DKK JPY Øvrige 

Netto valutaeksponering per 31. desember 2009 (146)          (16)            (228)          9               41             25             19             4               

Netto valutaeksponering per 31. desember 2008 (1 956)       (1)              (1 581)       48             8               (471)          (1)              40             

 

DnB NOR Bank-konsernet 
Utenlandsk Herav: 

Beløp i millioner kroner valuta USD EUR GBP SEK DKK JPY Øvrige 

Netto valutaeksponering per 31. desember 2009 (233)          78             (498)          13             30             568           19             (444)          

Netto valutaeksponering per 31. desember 2008 (1 965)       (137)          (1 306)       40             15             (116)          57             (519)          
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Note 16 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 fast-
settelse av fremtidige rentebetingelser (FRAer), børsnoterte terminkontrakter (financial futures) og avtaler om overdragelse av verdipapirer. 
Finansielle derivater i DnB NOR Bank-konsernet handles for å håndtere likviditets- og markedsrisiko som oppstår som følge av bank-
konsernets ordinære virksomhet. I tillegg benytter bankkonsernet 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 NOR Bank-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 skredder-
sydde og handles utenfor børs. De viktigste swapformene som handles av DnB NOR er: 
u renteswapper der det byttes enten fra fast til flytende rente eller fra flytende til fast rente 
u rente- og valutaswapper der partene bytter både valuta- og rentebetingelser 
u 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. 
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Note 16 Finansielle derivater (forts.) 

Tabellene 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 Regnskapsprinsipper. 
 

DnB NOR Bank ASA 

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 1 469 687     1 409           1 700           2 726 975     7 745           7 850           

Swapper 2 332 983     46 563         34 187         2 522 492     66 356         49 989         

OTC-opsjoner, kjøpt og solgt 79 170         87                2                  106 526        698              518              

Andre OTC-kontrakter 1 687           38                0                  287              19                0                  

Sum OTC-derivater 3 883 527     48 097         35 889         5 356 280     74 818         58 357         

Futures, kjøpt og solgt 804              0                  0                  35 095         1                  1                  

Sum børsomsatte kontrakter 804              0                  0                  35 095         1                  1                  

Sum renterelaterte kontrakter 3 884 331     48 097         35 889         5 391 375     74 819         58 358         

Valutarelaterte kontrakter
Terminer 887 439        4 408           6 248           1 114 060     34 668         35 392         

Swapper 456 793        16 505         19 754         552 860        26 749         24 860         

OTC-opsjoner, kjøpt og solgt 28 273         340              350              64 777         333              293              

Sum valutarelaterte kontrakter 1 372 505     21 253         26 351         1 731 697     61 751         60 544         

Egenkapitalrelaterte kontrakter
Terminer 3 849           72                689              5 440           654              15                

OTC-opsjoner, kjøpt og solgt 14 098         673              301              21 179         383              179              

Sum OTC-derivater 17 947         745              990              26 619         1 037           194              

Futures, kjøpt og solgt 6 022           0                  113              1 280           5                  27                

Opsjoner, kjøpt og solgt 388              54                34                2 101           62                26                

Sum børsomsatte kontrakter 6 410           54                147              3 381           67                53                

Sum egenkapitalrelaterte kontrakter 24 357         799              1 137           30 000         1 104           247              

Varerelaterte kontrakter
Swapper 6 869           853              961              7 184           78                18                

Sum varerelaterte kontrakter 6 869           853              961              7 184           78                18                

Sum finansielle derivater 5 288 062   71 002        64 338        7 160 256   137 751      119 168      

Herav: Anvendt til sikringsformål 113 272       4 633           668             126 906       5 766           865             

Renteswapper 4 045           208             4 664           152             

Rente- og valutaswapper 588             460             1 102           714             

Sikkerhetsstillelser mottatt/avgitt (9 355)         (12 273)        (10 753)        (19 969)        

31. desember 2009 31. desember 2008
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Note 16 Finansielle derivater (forts.) 

DnB NOR Bank-konsernet

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 1 469 687     1 409           1 700           2 726 975     7 745           7 850           

Swapper 1 228 890     45 526         26 077         1 995 798     64 731         26 592         

OTC-opsjoner, kjøpt og solgt 84 800         122              57                109 997        728              559              

Andre OTC-kontrakter 1 687           38                0                  287              19                0                  

Sum OTC-derivater 2 785 064     47 095         27 834         4 833 057     73 223         35 001         

Futures, kjøpt og solgt 804              0                  0                  35 095         1                  1                  

Sum børsomsatte kontrakter 804              0                  0                  35 095         1                  1                  

Sum renterelaterte kontrakter 2 785 868     47 095         27 834         4 868 152     73 224         35 002         

Valutarelaterte kontrakter
Terminer 891 969        4 503           6 287           1 127 675     35 237         35 686         

Swapper 379 602        15 558         15 749         480 987        26 496         21 889         

OTC-opsjoner, kjøpt og solgt 28 359         341              351              66 395         399              359              

Sum valutarelaterte kontrakter 1 299 930     20 403         22 388         1 675 057     62 132         57 934         

Egenkapitalrelaterte kontrakter
Terminer 9 261           82                719              5 440           654              15                

Swapper 848              0                  10                0                  0                  0                  

OTC-opsjoner, kjøpt og solgt 15 258         684              299              22 813         404              179              

Sum OTC-derivater 25 367         766              1 028           28 253         1 058           194              

Futures, kjøpt og solgt 6 022           0                  113              1 280           5                  27                

Opsjoner, kjøpt og solgt 388              54                34                2 101           62                26                

Sum børsomsatte kontrakter 6 410           54                147              3 381           67                53                

Sum egenkapitalrelaterte kontrakter 31 777         820              1 175           31 634         1 124           247              

Varerelaterte kontrakter
Swapper 6 869           853              961              7 184           78                18                

Opsjoner, kjøpt og solgt 19                2                  1                  145              8                  6                  

Sum varerelaterte kontrakter 6 888           855              962              7 328           86                24                

Sum finansielle derivater 4 124 463   69 173        52 359        6 582 171   136 567      93 207        

Herav: Anvendt til sikringsformål 114 170       4 633           770             126 906       5 766           956             

Renteswapper 4 045           310             4 664           242             

Rente- og valutaswapper 588             460             1 102           714             

Sikkerhetsstillelser mottatt/avgitt (9 355)         (12 273)        (10 753)        (19 969)        

31. desember 2009 31. desember 2008

 
 
Bruk av finansielle derivater i DnB NOR Markets 
DnB NOR 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 å foreta posisjonstaging, det vil si bevisst risiko-
taging innen valuta-, rente- og egenkapitalområdene for å oppnå fortjeneste som oppstår på grunn av gunstige svingninger i priser, kurser 
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 NOR benytter rente- og valutaswapper til å konvertere valuta innlån 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 redusert med en margin. I andre halvår 2008 økte marginkravet på slike forretninger kraftig som følge av at markedets 
etterspørsel etter dollar steg. Virkelig verdi av inngåtte kontrakter økte med 1 058 millioner kroner som følge av økte marginkrav på slike 
basisswapper. Reduserte marginkrav i 2009 ga en reduksjon i virkelig verdi av inngåtte kontrakter med 357 millioner kroner. 
 
 
 
Bruk av finansielle derivater i DnB NOR Boligkreditt 
Formålet med bruk av finansielle derivater i DnB NOR Boligkreditt er å avdekke og redusere valuta- og renterisiko. 
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Note 16 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 5 og 13. Derivater handles med mange ulike motparter, og de fleste av disse 
gjør også andre typer forretninger. Kredittrisikoen som oppstår i forbindelse med handel i derivater inngår i den totale kredittrisikoen i  
DnB NOR Bank-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.  
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Note 17 Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko er risikoen for at bankkonsernet ikke kan overholde sine betalingsforpliktelser. DnB NOR Bank-konsernet styrer sin likviditet 
samlet ved at DnB NOR Bank ASA har ansvar for finansieringen av datterselskaper som Nordlandsbanken og DnB NOR Finans samt filialer og 
datterbanker i utlandet. DnB NORD finansieres med en andel som tilsvarer DnB NOR Bank-konsernets eierandel i banken. Likviditetsrisiko 
blir styrt og målt ved hjelp av flere målemetoder.  
 

Styret har etablert interne rammer som legger begrensninger på bankens kortsiktige netto likviditetsforfall innenfor ulike tidsperioder. I 
tillegg er det etablert rammer for strukturell likviditetsrisiko som innebærer at utlån til publikum i det alt vesentlige skal finansieres ved 
innskudd fra kunder, ansvarlig kapital og langsiktige innlån. Innskuddsdekningen i bankkonsernet utgjorde 54,4 prosent ved utgangen av 
2009, opp fra 50,3 prosent ved utgangen av 2008. Innskuddsdekningen i DnB NOR Bank ASA utgjorde 92,7 prosent ved utgangen av 2009. 
 

Utover i 2009 ble det en gradvis forbedring i finansmarkedene, og i andre halvår var forholdene stabilt gode. Volumer og løpetider var på 
tilnærmet normalnivå, og prisen på helt kortsiktig likviditet ved utgangen av året tilsvarte omtrent nivåene før finansuroen. Likevel var 
investorene generelt fortsatt lite risikovillige, og det ble fremdeles lagt stor vekt på låntagernes kredittrating. 
 

Etter at de langsiktige innlånskostnadene ble betydelig redusert i løpet av sommeren 2009, var utviklingen mot slutten av året mer stabil. 
Marginene ved utgangen av fjerde kvartal lå på et betydelig høyere nivå enn før finanskrisen.  
 

DnB NOR Bank-konsernets likviditetssituasjon kan ved utgangen av 2009 betegnes som god. Som følge av høyere kredittmarginer i 
finansmarkedene har imidlertid kostnadene knyttet til kapitalmarkedsinnlåningen økt. Gjennomsnittlig restløpetid på porteføljen av senior 
obligasjonsinnlån var 3,0 år ved utgangen av året, sammenlignet med 2,75 år ett år tidligere. DnB NOR Bank-konsernet tilstreber en god og 
jevn forfallsstruktur for innlån over den kommende femårsperioden.  
 

Restløpetid per 31. desember 2009 1) DnB NOR Bank ASA 
Gjennomsnittlig 

rente Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år Uten 

Beløp i millioner kroner (prosent) 2) 1 mnd. inntil 3 mnd. inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år forfall Totalt 

Gjeld til kredittinstitusjoner 1,49 166 172       8 883          1 515          118 106                         294 677       

Innskudd fra kunder 1,99 569 243       7 681          3 973                            580 897       

Verdipapirgjeld 2,30 63 763        84 258        85 062        153 115       8 945                            395 143       

Annen gjeld m.v. 499             2 731          402             3 632          

Ansvarlig lånekapital 3) 2,63 289             21 111        15 299        36 698        

Finansielle derivater brutto oppgjør (utstrømmer) *) 472 231       455 626       346 578       478 480       148 566       1 901 480    

Finansielle derivater netto oppgjør 584             441             6 186          18 220        6 662          32 093        

Sum utbetalinger 1 272 492    559 621       443 603       767 920       185 284       15 701        3 244 620    

*) Finansielle derivater brutto oppgjør (innstrømmer) 500 217      462 511      353 769      480 209      153 636      1 950 342   

 

Restløpetid per 31. desember 2008 1) DnB NOR Bank ASA 
Gjennomsnittlig 

rente Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år Uten 

Beløp i millioner kroner (prosent) 2) 1 mnd. inntil 3 mnd. inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år forfall Totalt 

Gjeld til kredittinstitusjoner 4,22 81 318        26 238        9 081          29 659        832             147 128       

Innskudd fra kunder 4,47 535 558       11 202        8 927          6 899          7 569          570 155       

Verdipapirgjeld 5,04 70 193        125 744       89 391        195 106       23 422                          503 856       

Annen gjeld m.v. 86               466             85                                                   2 161          2 798          

Ansvarlig lånekapital 3) 5,67                                     379                               23 843        17 749        41 971        

Finansielle derivater brutto oppgjør (utstrømmer) *) 600 337       438 680       454 132       574 264       92 104        2 159 517    

Finansielle derivater netto oppgjør (483)            466             1 065          9 951          1 139          12 138        

Sum utbetalinger 1 287 010    602 796       563 060       815 879       148 908       19 910        3 437 563    

*) Finansielle derivater brutto oppgjør (innstrømmer) 595 278      437 741      458 269      590 226      92 454        2 173 969   
 

1) Inkluderer ikke verdijusteringer for finansielle instrumenter til virkelig verdi. 
2) Gjennomsnittlig rente i prosent er beregnet som samlet rentebeløp i kroner for de konkrete produkter sett i forhold til den tilhørende  

gjennomsnittlige kapital (nominelle beløp).  
3) Forfallstruktur for ansvarlig lånekapital er basert på endelig forfall og tar ikke hensyn til opsjoner som gir banken mulighet for tidligere innfrielse. 
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Note 17 Likviditetsrisiko (forts.) 

Restløpetid per 31. desember 2009 1) DnB NOR Bank-konsernet 
Gjennomsnittlig 

rente Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år Uten 

Beløp i millioner kroner (prosent) 2) 1 mnd. inntil 3 mnd. inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år forfall  Totalt 

Gjeld til kredittinstitusjoner 1,58 158 531       12 480        8 093          124 078       303 182       

Innskudd fra kunder 2,02 594 757       10 875        7 183          250             546             613 611       

Verdipapirgjeld 2,93 63 779        87 026        100 485       210 999       30 912        493 201       

Annen gjeld m.v. 499             3 346          638             4 483          

Ansvarlig lånekapital 3) 2,54 309             942             21 512        15 299        38 062        

Finansielle derivater brutto oppgjør (utstrømmer) *) 
470 887       455 208       332 968       427 140       125 908       1 812 110    

Finansielle derivater netto oppgjør (339)            534             4 328          12 091        5 452          22 066        

Sum utbetalinger 1 288 113    569 469       453 366       775 500       184 330       15 937        3 286 715    

*) Finansielle derivater brutto oppgjør (innstrømmer) 498 982      462 285      336 539      415 813      123 569      1 837 187   

 

Restløpetid per 31. desember 2008 1) DnB NOR Bank-konsernet 
Gjennomsnittlig 

rente Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år Uten 

Beløp i millioner kroner (prosent) 2) 1 mnd. inntil 3 mnd. inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år forfall  Totalt 

Gjeld til kredittinstitusjoner 4,32 86 969        32 042        15 806        43 202        610             178 629       

Innskudd fra kunder 4,41 563 781       15 092        13 102        7 088          7 694          606 758       

Verdipapirgjeld 5,24 70 486        126 144       92 742        272 843       43 914                          606 129       

Annen gjeld m.v. 1 082          632             980             68               86               2 977          5 824          

Ansvarlig lånekapital 3) 5,61                    403             719             24 713        17 749        43 585        

Finansielle derivater brutto oppgjør (utstrømmer) *) 
599 683       437 460       451 025       506 112       78 678        2 072 957    

Finansielle derivater netto oppgjør (493)            (22)             (301)            4 479          (613)            3 049          

Sum utbetalinger 1 321 508    611 349       573 756       834 511       155 080       20 726        3 516 932    

*) Finansielle derivater brutto oppgjør (innstrømmer) 594 738      436 891      455 201      508 509      75 511        2 070 850   
 

1) Inkluderer ikke verdijusteringer for finansielle instrumenter til virkelig verdi. 
2) Gjennomsnittlig rente i prosent er beregnet som samlet rentebeløp i kroner for de konkrete produkter sett i forhold til den tilhørende  

gjennomsnittlige kapital (nominelle beløp).  
3) Forfallstruktur for ansvarlig lånekapital er basert på endelig forfall og tar ikke hensyn til opsjoner som gir banken mulighet for tidligere innfrielse. 
 

DnB NOR Bank ASA Kredittrammer, lånetilsagn og remburs DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

203 050    218 064    Udisponerte kreditter under 1 år 222 557    210 478    

144 228    165 970    Udisponerte kreditter over 1 år 168 564    175 677    
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Note 18 Netto renteinntekter 

DnB NOR Bank ASA 

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 2 145           5 098           7 244           2 678           7 537           10 215         

Renter av utlån til kunder 6 810           21 255         28 065         12 302         39 267         51 569         

Renter av nedskrevne engasjementer 0                  430              430              0                  299              299              

Renter av sertifikater og obligasjoner 5 143           0                  5 143           4 210           0                  4 210           

Renter av sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall - 2 710           2 710           - 2 765           2 765           

Etableringsprovisjoner m.v. 59                273              332              122              310              431              

Andre renteinntekter 51                606              657              240              749              990              

Sum renteinntekter 14 208        30 373        44 581        19 552        50 926        70 478        

Renter på gjeld til kredittinstitusjoner 3 663           544              4 206           4 325           1 773           6 099           

Renter på innskudd fra kunder 1 399           10 168         11 568         1 584           22 516         24 100         

Renter på verdipapirgjeld 3 164           4 579           7 743           5 205           11 708         16 912         

Renter på ansvarlig lånekapital 73                958              1 031           62                2 022           2 084           

Andre rentekostnader 2) 3 983           651              4 634           3 916           262              4 179           

Sum rentekostnader 12 283        16 900        29 183        15 092        38 282        53 373        

Netto renteinntekter 1 925          13 473        15 398        4 461          12 644        17 105        

2009 2008

 
DnB NOR Bank-konsernet 

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 893              838              1 731           885              1 276           2 161           

Renter av utlån til kunder 7 616           39 975         47 591         12 518         58 952         71 470         

Renter av nedskrevne engasjementer 0                  459              459              0                  338              338              

Renter av sertifikater og obligasjoner 5 404           0                  5 404           4 543           0                  4 543           

Renter av sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall - 2 710           2 710           - 2 765           2 765           

Etableringsprovisjoner m.v. 66                308              374              127              314              440              

Andre renteinntekter 51                727              778              240              783              1 023           

Sum renteinntekter 14 030        45 018        59 047        18 313        64 428        82 741        

Renter på gjeld til kredittinstitusjoner 3 565           1 260           4 824           4 194           3 062           7 256           

Renter på innskudd fra kunder 1 424           11 063         12 487         1 592           23 616         25 208         

Renter på verdipapirgjeld 8 240           5 529           13 769         9 105           12 479         21 583         

Renter på ansvarlig lånekapital 184              881              1 066           62                2 063           2 125           

Andre rentekostnader 2) 3 018           772              3 790           3 827           407              4 234           

Sum rentekostnader 16 430        19 505        35 935        18 779        41 626        60 406        

Netto renteinntekter (2 401)         25 513        23 112        (466)            22 801        22 335        

2009 2008

 

1) Inkluderer sikrede poster. 
2) Andre rentekostnader inkluderer rentejusteringer som følge av inngåtte renteswapper. Derivater blir vurdert til virkelig verdi. 

 



DnB NOR Bank-konsernet årsrapport 2009 Årsregnskap 59 

Note 19 Renter på enkelte balanseposter 

DnB NOR Bank ASA 

2009 2008 2009 2008 

Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1,97 5,34 364 769                 225 766                 

Utlån til kunder 3,96 6,58 719 145                 788 970                 

Sertifikater og obligasjoner 3,25 8,43 206 386                 76 288                   

Gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner 1,49 4,22 282 917                 144 580                 

Innskudd fra kunder 1,99 4,47 582 528                 539 033                 

Verdipapirgjeld 2,30 5,04 442 675                 390 883                 

Gjennomsnittlig volum i millioner kroner Gjennomsnittlig rente i prosent 1) 

 
DnB NOR Bank-konsernet 

2009 2008 2009 2008 

Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0,96 3,83 176 610                 104 166                 

Utlån til kunder 4,11 6,68 1 167 539              1 074 771              

Sertifikater og obligasjoner 6,80 9,18 112 694                 74 703                   

Gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner 1,58 4,32 305 299                 167 853                 

Innskudd fra kunder 2,02 4,41 616 713                 571 994                 

Verdipapirgjeld 2,93 5,24 545 743                 465 361                 

Gjennomsnittlig volum i millioner kroner Gjennomsnittlig rente i prosent 1)

 

1) Gjennomsnittlig rente i prosent er beregnet som samlet rentebeløp i kroner for de konkrete produkter sett i forhold til den tilhørende  
gjennomsnittlige kapitalen (nominelle beløp).  
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Note 20 Netto andre driftsinntekter 

DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 
2008 2009 Beløp i millioner kroner 2009 2008 

2 678        2 781        Provisjonsinntekter fra betalingsformidling 3 034        2 899        

252           209           Provisjonsinntekter fra fondsforvaltning 263           293           

372           268           Provisjonsinntekter fra verdipapirtjenester 275           382           

333           277           Provisjonsinntekter fra verdipapiromsetning 279           334           

295           259           Emisjonsinntekter 335           378           

112           102           Interbankprovisjoner 106           117           

402           363           Provisjonsinntekter fra kredittformidling 367           406           

287           266           Provisjonsinntekter fra salg av forsikringsprodukter 411           443           

543           455           Andre provisjonsinntekter fra banktjenester 886           985           

5 274       4 980       Sum provisjonsinntekter m.v. 5 956       6 236       

888           947           Provisjonskostnader ved betalingsformidling 1 015        942           

22            (16)           Provisjonskostnader ved fondsforvaltning (16)           22            

135           105           Provisjonskostnader ved verdipapirtjenester 107           135           

174           147           Interbankprovisjoner 153           180           

119           64            Provisjonskostnader ved kredittformidling 52            119           

4              0              Provisjonskostnader fra salg av forsikringsprodukter 12            27            

537           505           Andre provisjonskostnader ved banktjenester 568           597           

1 878       1 752       Sum provisjonskostnader m.v. 1 890       2 021       

1 626       7 509       Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 6 180       3 430       

0              0              Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden 1) 93            632          

101           114           Inntekter fra eide/leide lokaler 29            45            

0              0              Provisjonsinntekter fra eiendomsomsetning 774           658           

0              0              Netto urealiserte gevinster på investeringseiendommer (109)         0              

1 594        2 112        Øvrige driftsinntekter *) 792           866           

1 695       2 226       Sum andre inntekter 1 485       1 569       

6 716       12 963     Netto andre driftsinntekter 11 824     9 847       

567          651          *) Herav utbytte/konsernbidrag fra konsernselskap - -               
 
1) Økte kredittmarginer har hatt en negativ effekt på Eksportfinans' likviditetsportefølje av obligasjoner. Selskapet har inngått en avtale med et 

syndikat bestående av de fleste av eierne i selskapet som med virkning fra 1. mars 2008 sikrer Eksportfinans mot ytterligere verdifall i porteføljen. 
Hensyntatt garantien var resultatbidraget fra selskapet negativt med 200 millioner kroner i 2009. Hoveddelen av gjelden i Eksportfinans vurderes til 
virkelig verdi, og reduserte kredittmarginer gir en negativ resultateffekt for selskapet. Ved utgangen av 2009 utgjorde akkumulert resultateffekt av 
økte kredittmarginer på DnB NORs resultatandel rundt 503 millioner kroner. 

 



DnB NOR Bank-konsernet årsrapport 2009 Årsregnskap 61 

Note 21 Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 

DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 
2008 2009 Beløp i millioner kroner 2009 2008 

36            22            Utbytte 22            36            

3 609        5 290        Netto gevinster på valuta og finansielle derivater 1) 4 411        5 688        

(819)         407           Netto gevinster på sertifikater og obligasjoner 2) 451           (884)         

(67)           216           Netto gevinster på aksjer 216           (69)           

407           138           Netto gevinster på andre finansielle eiendeler 212           39            

(892)         598           Netto gevinster på finansiell gjeld 566           (855)         

2 273        6 671        Netto gevinster på finansielle instrumenter, trading 5 879        3 955        

141           173           Utbytte 135           126           

842           (313)         Netto gevinster på utlån til virkelig verdi 3) (362)         1 113        

398           377           Netto gevinster på finansielle garantier 377           411           

(150)         607           Netto gevinster på sertifikater og obligasjoner 195           120           

(1 094)      124           Netto gevinster på aksjer 4) 123           (1 230)      

(655)         (29)           Netto gevinster på finansiell gjeld (33)           (939)         

(518)         939           Netto gevinster på finansielle instrumenter, bestemt regnskapsført til virkelig verdi 435           (398)         

4 973        (227)         Netto gevinster på finansielle derivater, sikring 5) 94            8 757        

0              0              Netto gevinster på finansielle eiendeler, sikret 32            124           

(5 102)      126           Netto gevinster på finansiell gjeld, sikret 5) (261)         (9 008)      

(129)         (101)         Netto gevinster sikrede poster 6) (135)         (127)         

1 626       7 509       Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 6 180       3 430       
 

1) Tallene for DnB NOR Bank ASA inkluderer porteføljesikringsavtalen vedrørende likviditetsporteføljen i Eksportfinans. I 2008 ga denne et urealisert 
tap på 1 090 millioner kroner, mens den i 2009 ga en urealisert gevinst på 701 millioner kroner. I de konsoliderte tallene presenteres 
porteføljesikringsavtalen sammen med resultat fra tilknyttede selskaper.   

2) Tallene for 2008 inkluderer urealisert kurstap på 1 333 millioner kroner på likviditetsporteføljen i DnB NOR Markets frem til omklassifiseringen av 
porteføljen til kategorien "holde til forfall" i tredje kvartal.    

3) Gjennom 2008 var det en kraftig reduksjon i lange renter for norske kroner som ga en betydelig urealisert kursgevinst på fastrenteutlån i norske 
kroner. 3-årsrenten ble redusert fra 5,59 prosent til 3,18 prosent. I 2009 økte 3-årsrenten til 3,89 prosent. Fastrenteutlån i norske kroner består i 
hovedsak av utlån med pant i bolig. 

4) Finansuroen i siste halvdel av 2008 medførte store urealiserte tap på aksjer i investeringsporteføljen.   
5) Lange renter for US dollar og euro ble kraftig redusert i fjerde kvartal 2008. 3-årsrenten i US dollar falt fra 3,67 prosent til 1,75 prosent, mens 

tilsvarende rente for euro ble redusert fra 4,63 prosent til 2,96 prosent. Dette medførte store urealiserte kurstap for innlån i valuta, mens 
tilhørende sikringsderivater ga store urealiserte kursgevinster.   

6) DnB NOR-konsernet benytter sikringsbokføring for lange innlån i valuta i DnB NOR Boligkreditt og DnB NOR Bank ASA. Innlånene sikres 1:1 
gjennom eksterne kontrakter hvor det er samsvar mellom valuta- og rentestrømmen og sikringsforretningen. På låneopptakstidspunktet gjør 
DnB NOR 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. Sikringsforretningene som inngås dokumenteres. Kronedelen av en sikringsforretning vil for 
bankens vedkommende ha en eksponering mot en 3-måneders rente, mens det for DnB NOR Boligkreditt gjøres sikringsforretninger som reduserer 
renterisikoen på kronedelen av sikringsforretningene ytterligere. I tabellen inngår renteeksponeringen på kronedelen av renteswappene i 
verdiendringen for sikringsinstrumentet.   
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Note 22 Driftskostnader 

DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 
2008 2009 Beløp i millioner kroner 2009 2008 

4 480        4 734        Lønnskostnader 6 323        6 033        

678           672           Arbeidsgiveravgift 949           920           

796           652           Pensjonskostnader 812           906           

70            62            Omstillingskostnader 133           70            

283           466           Andre personalkostnader 464           370           

6 306       6 586       Sum lønn og andre personalkostnader 8 681       8 299       

945           757           Honorarer 1) 913           1 092        

1 241        1 218        EDB-kostnader 1 489        1 478        

299           297           Porto og telekommunikasjon 379           389           

62            53            Rekvisita 91            100           

502           435           Markedsføring og informasjon 529           670           

168           145           Reisekostnader 198           227           

207           203           Kompensasjon til Posten Norge for utførte tjenester 203           207           

53            45            Opplæring 67            80            

988           1 064        Driftskostnader eiendommer og lokaler 2) 1 272        1 188        

87            88            Driftskostnader maskiner, transportmidler og inventar 140           141           

460           398           Øvrige driftskostnader 786           775           

5 013       4 703       Sum andre kostnader 6 067       6 348       

0              0              Goodwillnedskrivninger 3) 730           234           

465           2 624        Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler 1 364        1 062        

465          2 624       Sum avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler 2 094       1 296       

11 784     13 913     Sum driftskostnader 16 841     15 942     
 

1) Honorarer knyttet til systemutvikling utgjorde 555 millioner kroner for DnB NOR Bank ASA og 583 millioner for DnB NOR Bank-konsernet i 2009. I 
2008 var tilsvarende kostnader 663 og 695 millioner.     

2) Kostnader for leide lokaler utgjorde henholdsvis 859 og 1 005 millioner kroner for DnB NOR Bank ASA og DnB NOR Bank-konsernet i 2009 
sammenlignet med 805 og 953 millioner i 2008.  

3) For året 2009 ble det totalt resultatført goodwillnedskrivninger på 201 millioner kroner knyttet til virksomheten i Sverige, Svensk 
Fastighetsförmedling AB og SalusAnsvar, og 529 millioner knyttet til DnB NORD. 
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Note 23 Pensjoner 

Beskrivelse av pensjonsordningene  
DnB NOR Bank-konsernet har ytelsesbasert tjenestepensjon for alle ansatte i Norge i form av en kollektiv pensjonsforsikring dekket i Vital 
Forsikring. Pensjonsytelsene omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon og supplerer ytelsene fra Folketrygden. Full pensjon krever 
en opptjeningstid på 30 år og gir rett til alderspensjon på differansen mellom 70 prosent av lønn og beregnet ytelse fra Folketrygden. 
Ordningen oppfyller kravene i Lov om foretakspensjon. I tillegg til denne ordningen er om lag 630 ansatte fra tidligere Postbanken dekket 
gjennom en lukket, kollektiv pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse. 
 

Ved fratreden gis det rett til fripolise knyttet til alderspensjonen. Uføre- og etterlattepensjon for de ansatte og etterlattepensjon for alders-
pensjonister er en risikodekning uten kapitaloppbygging. Den årlige premien for risikodekningen inngår i pensjonskostnadene.  
 

Bankkonsernets norske selskaper er med i ordningen om avtalefestet pensjon, AFP, for bank- og finansnæringen. Det er i tillegg inngått 
avtale om AFP etter regler for statlig sektor for ansatte med medlemskap i Statens Pensjonskasse. Det er derfor gjort regnskapsmessige 
avsetninger for forventet fremtidig uttakstilbøyelighet vedrørende AFP. Ved fratreden med AFP forblir ansatte medlem av 
foretakspensjonsordningen med opptjening frem til ordinær pensjonsalder.  
 

Avtalefestet pensjon er en tidligpensjonsordning som gir pensjon til ansatte i alderen 62-66 år og er tilpasset at Folketrygden gir 
alderspensjon fra 67 år. Som følge av at Folketrygden endres fra 2011 og den nye ordningen gir mulighet til å ta ut alderspensjon fra 62 år, 
er det vedtatt ny lov om avtalefestet pensjon. Ny AFP vil gi et livsvarig tillegg til alderspensjonen. Den årlige pensjonen blir høyere desto 
senere pensjonen blir tatt ut. Den nye AFP-ordningen er å anse som en ny ytelsesbasert flerforetaksordning.  
 

Avvikling og oppgjør av den gamle ordningen vil skje over flere år. Forpliktelsen vil opphøre i forhold til ansatte som ikke kan ta ut AFP etter 
tidligere ordning, det vil si ansatte født etter 1948. 
 

For medlemmer i Statens Pensjonskasse vil AFP-ordningen videreføres uendret etter 2011.  
 

Bankkonsernet har også forpliktelser knyttet til lønn over 12G og avtaler om førtidspensjonering. Pensjonsforpliktelsene knyttet til lønn over 
12G og førtidspensjonering finansieres over driften i selskapene. Topplønnspensjonsordningen ble lukket per 30. juni 2008. Ved annen 
førtidspensjonering enn AFP blir de ansatte meldt ut av foretakspensjonsordningen, men blir kompensert fra ordinær pensjonsalder for den 
reduserte opptjeningen.  
 

Pensjonskostnader og -forpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift. Det er ikke avsatt for arbeidsgiveravgift i pensjonsordninger der pensjons-
midlene overstiger pensjonsforpliktelsene. 
 

Datterselskaper og filialer utenfor Norge har egne ordninger for sine ansatte, som i hovedsak er innskuddsbaserte pensjonsordninger. 
Pensjonskostnaden for ansatte utenfor Norge utgjør 70 millioner kroner av bankkonsernets samlede pensjonskostnad på 812 millioner. 
 
Økonomiske forutsetninger som er benyttet ved beregning av pensjonskostnader og -forpliktelser: 
 
Økonomiske forutsetninger
Prosent 2009 2008 31.12.09 31.12.08 

Diskonteringsrente 1) 3,8          4,7          4,4          3,8           

Forventet avkastning 2) 5,8          5,8          5,6          5,8           

Forventet lønnsregulering 4,00        4,50        4,25        4,00         

Forventet G-regulering 3,75        4,25        4,00        3,75         

Forventet pensjonsregulering 2,00        2,25        2,25        2,00         

Uttakstilbøyelighet AFP 35,0        35,0        35,0        35,0         

Demografiske forutsetninger om dødelighet 3) K2005 K2005 K2005 K2005 

ForpliktelserKostnader

 

1) Forutsetningen om diskonteringsrente er fastsatt ut fra 10-års statsobligasjonsrente på balansedagen med et tillegg for å hensynta relevant løpetid 
for forpliktelsene.  

2) Den forventede avkastningen på pensjonsmidlene ble beregnet ved å vurdere forventet avkastning på eiendelene som inngår i nåværende 
investeringspolicy. Forventet gevinst på fastrenteinvesteringer er basert på brutto gevinst ved innløsning på balansedatoen. Forventet avkastning 
på egenkapital- og eiendomsinvesteringer reflekterer langsiktige realavkastninger forventet i de respektive markeder. 

3) K2005 er et tariffgrunnlag for statistiske forutsetninger om befolkningsdødelighet. Tariffgrunnlaget inneholder to fremskrevne beregninger av 
befolkningsdødelighet basert på erfaringsgrunnlaget for årene 1996 til 2001. Det ene grunnlaget er fremskrevet til 2005, det andre er fremskrevet 
til 2020. Det er antatt at dødeligheten i år 2020 vil være lavere enn i år 2005. Ved beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er det 
benyttet en kombinasjon av begge grunnlag. 
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Note 23 Pensjoner (forts.) 

Pensjonskostnader DnB NOR Bank ASA 

Beløp i millioner kroner Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 321         90           411         345           86           432          

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 374         70           444         428           95           523          

Forventet avkastning på pensjonsmidlene (424)        0            (424)        (379)          (14)         (392)         

Planendring 0            0            0            0              0            0              

Amortisering av ikke-resultatførte estimatavvik 32           (3)           29           73             5            78            

Administrasjonskostnader 40           0            40           6              0            6              

Arbeidsgiveravgift 42           23           65           55             22           77            

Risikopremie 0            55           55           0              46           46            

Innskuddsordninger 0            31           31           0              27           27            

Netto pensjonskostnad 385         266         652         528           268         796          

20082009

 

Pensjonsforpliktelser DnB NOR Bank ASA 

Beløp i millioner kroner Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum 

Påløpte pensjonsforpliktelser 8 177      1 551      9 728      8 635      1 541      10 177    

Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 1 439      333         1 771      1 640      414         2 053      

Sum pensjonforpliktelser 9 615      1 884      11 499    10 275    1 955      12 230    

Verdi av pensjonsmidlene (7 879)     0            (7 879)     (7 494)     0            (7 494)     

Netto pensjonsforpliktelser 1 737      1 884      3 621      2 781      1 955      4 736      

Ikke-resultatførte estimatavvik (869)        258         (611)        (1 884)     238         (1 646)     

Arbeidsgiveravgift 233         265         498         388         275         663         

Balanseførte pensjonsforpliktelser 1 101      2 407      3 508      1 285      2 469      3 754      

31.12.09 31.12.08

 
 

Pensjonskostnader DnB NOR Bank-konsernet 

Beløp i millioner kroner Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 375         98           473         385         94           479         

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 404         76           480         458         103         560         

Forventet avkastning på pensjonsmidlene (457)        0            (457)        (407)        (16)         (422)        

Planendring 0            0            0            0            0            0            

Amortisering av ikke-resultatførte estimatavvik 61           5            66           75           6            82           

Administrasjonskostnader 45           0            45           8            0            8            

Arbeidsgiveravgift 43           24           67           61           24           85           

Risikopremie 0            70           70           0            63           63           

Innskuddsordninger 0            69           69           0            52           52           

Netto pensjonskostnad 470         342         812         580         326         906         

20082009

 

Pensjonsforpliktelser DnB NOR Bank-konsernet 

Beløp i millioner kroner Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum 

Påløpte pensjonsforpliktelser 8 784      1 655      10 439    9 217      1 660      10 877     

Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 1 611      372         1 983      1 824      451         2 275      

Sum pensjonforpliktelser 10 394    2 027      12 422    11 041     2 111      13 152     

Verdi av pensjonsmidlene (8 490)     0            (8 490)     (8 040)     0             (8 040)     

Netto pensjonsforpliktelser 1 905      2 027      3 932      3 002      2 111      5 113      

Ikke-resultatførte estimatavvik (987)        227         (760)        (2 054)     182         (1 872)     

Arbeidsgiveravgift 253         281         534         415         291         706         

Balanseførte pensjonsforpliktelser 1 171      2 535      3 706      1 363      2 584      3 947      

31.12.0831.12.09
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Note 23 Pensjoner (forts.) 

 

DnB NOR Bank ASA Pensjonsforpliktelser DnB NOR Bank-konsernet 
2008 2009 Beløp i millioner kroner 2009 2008 

11 830      12 230      Inngående balanse 13 152      12 580      

425           411           Årets opptjening 473           479           

523           444           Årets rentekostnad 480           560           

(547)         (568)         Utbetaling til pensjonister (593)         (567)         

0              0              Planendring 0              0              

(1)             (1 018)      Ikke-resultatførte estimatavvik (1 090)      100           

12 230      11 499      Utgående balanse 12 422      13 152      

DnB NOR Bank ASA Pensjonsmidler DnB NOR Bank-konsernet 
2008 2009 Beløp i millioner kroner 2009 2008 

6 965        7 494        Inngående balanse 8 040        7 452        

392           424           Forventet avkastning 457           422           

559           585           Innbetaling premier 670           615           

(316)         (349)         Utbetaling pensjoner (363)         (326)         

0              0              Planendring 0              0              

(101)         (236)         Ikke-resultatførte estimatavvik (270)         (116)         

(6)             (40)           Administrasjonskostnader (45)           (8)             

7 494        7 879        Utgående balanse 8 490        8 040        
 

Premieoverføringer i 2010 anslås til 650 millioner kroner for bankkonsernet. Utbetalinger over drift forventes å utgjøre 270 millioner kroner.  
 

Historisk utvikling DnB NOR Bank-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06 31.12.05 

Brutto pensjonsforpliktelser 1) 12 956    13 859    13 243    13 869    13 070    

Brutto pensjonsmidler (8 490)     (8 040)     (7 452)     (7 466)     (7 395)     

Ikke-regnskapsførte forpliktelser (760)        (1 872)     (1 712)     (2 661)     (2 255)     

Netto balanseførte pensjonsforpliktelser 3 706      3 947      4 079      3 742      3 419      
 
1) Brutto pensjonsforpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift. 

 

DnB NOR Bank ASA Medlemmer DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.08 31.12.09 31.12.09 31.12.08 

12 853      12 495      Antall personer som er med i pensjonsordningene 14 255      14 715      

7 987        7 672        - herav aktive 9 159        9 595        

4 866        4 823        - herav pensjonister og uføre 5 096        5 120        
 
 
Plassering av pensjonsmidlene 
Tabellen nedenfor viser prosentvis plassering av pensjonsmidlene i de kollektive pensjonsordningene som administreres av Vital Forsikring. 
Vital Forsikring administrerer 8 466 millioner kroner av bankkonsernets totale pensjonsmidler. Bokført avkastning av eiendelene i 
kollektivporteføljen administrert av Vital Forsikring ble 4,7 prosent i 2009 og 1,7 prosent i 2008. 

DnB NOR Bank-konsernet 
Prosent 31.12.09 31.12.08 

Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 23            30            

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 36            29            

Pengemarked 9              14            

Aksjer 14            4              

Eiendom 17            17            

Annet 2              7              

Sum 100           100           
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Note 23 Pensjoner (forts.) 

Sensitivitetsanalyse pensjonsberegning 
Følgende estimater er basert på fakta og omstendigheter per 31. desember 2009, forutsatt at alle andre parametre er konstante. Faktiske 
resultater kan i vesentlig grad avvike fra disse estimatene. 

DnB NOR Bank-konsernet 

Endring i prosentpoeng +1% -1% +1% -1% +1% -1% +1% -1% 

Prosentvis endring i pensjon

Pensjonsforpliktelse (PBO) 15-17 15-17 9-11 9-11 11-13 11-13 1-2 1-2 

Periodens netto pensjonskostnader 16-18 17-19 19-21 17-19 17-19 15-17 1-2 1-2 

Fratredelsesrate 
Årlig lønnsvekst/ Årlig regulering 

Diskonteringsrente grunnbeløp av pensjoner 

 
Pensjonsforpliktelsen er spesielt sensitiv overfor endringer i diskonteringsrenten. En reduksjon i diskonteringsrenten vil isolert sett medføre 
en økning i pensjonsforpliktelsen. Ett prosentpoengs endring i diskonteringsrenten vil gi en endring i pensjonsforpliktelsen i størrelsesorden 
15 til 17 prosent.  
 
En økning i lønnsregulering og regulering av pensjon, vil også medføre en økning i pensjonsforpliktelsen. En endring i lønnsvekst og G-
regulering på ett prosentpoeng vil gi en forventet endring på rundt 9 til 11 prosent, mens en tilsvarende endring i pensjonsregulering vil gi 
en effekt på 11 til 13 prosent. 

 
Note 24 Antall ansatte/årsverk  

DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 
2008 2009 1)  2009 1) 2008

7 376        7 375        Antall ansatte per 31. desember 12 607      13 207      

429           477           - herav antall ansatte i utlandet 4 415        4 806        

7 140        7 146        Antall årsverk per 31. desember 12 263      12 848      

422           471           - herav antall årsverk i utlandet 4 329        4 713        

7 414        7 407        Gjennomsnittlig antall ansatte 12 943      12 965      

7 145        7 167        Gjennomsnittlig antall årsverk 12 588      12 638      
 

1) Endring i avtalen med Posten Norge innebar at 162,6 årsverk ble overført fra Posten Norge 1. mai 2009. Regnskapsmessig er kostnader og 
tilhørende årsverkstall inkludert fra første kvartal 2009. 
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Note 25 Skattekostnad 

DnB NOR Bank ASA Skattekostnad DnB NOR Bank-konsernet 
2008 2009 Beløp i millioner kroner 2009 2008 

257           8 719        Betalbar skatt 8 818        170           

2 632        (4 870)      Endring utsatt skatt (4 467)      3 398        

2 889       3 849       Sum skattekostnad 4 351       3 568       

Avstemming av skattekostnad mot ordinært resultat før skatt
2008 2009 Beløp i millioner kroner 2009 2008 

10 499      11 312      Resultat før skatt 10 410      12 784      

2 940        3 167        Forventet inntektsskatt etter nominell sats (28 %) 2 915        3 580        

(129)         (17)           Skatteeffekt av utenlandsvirksomhet 1 165        (21)           

312           (36)           Skatteeffekt av gjeldsrentefordeling mot utenlandske filialer (36)           312           

(124)         659           Skatteeffekt av skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader 394           (278)         

263           59            Skatt betalt i utlandet (104)         348           

(239)         0              Andre estimatendringer 0              (239)         

(134)         17            Skatt vedrørende tidligere år 17            (134)         

2 889       3 849       Skattekostnad 4 351       3 568       

28 % 34 % Effektiv skattesats 42 % 28 %

Utsatt skattefordel/(utsatt skatt)
Det beregnes 28 prosent utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller (Norge)

2008 2009 Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Årets bevegelser i utsatt skattefordel/(utsatt skatt)

(1 092)      (3 724)      Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) per 1. januar (4 801)      (1 253)      

(2 632)      4 870        Endring ført mot resultat 4 467        (3 398)      

Andre endringer:

0              0              Kjøp av selskaper 0              (150)         

(3 724)      1 146        Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) per 31. desember (334)         (4 801)      

Utsatt skattefordel og utsatt skatt i balansen vedrører
følgende midlertidige forskjeller:

31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Utsatt skattefordel

0              (105)         Driftsmidler 0              0              

0              966           Netto pensjonsforpliktelser 0              0              

0              17            Finansielle instrumenter 13            0              

0              (116)         Vurderingsregler utlån 0              0              

10            98            Netto andre skattereduserende midlertidige forskjeller 75            215           

0              293           Fremførbart underskudd/ubenyttet kreditfradrag 153           38            

10            1 153       Sum utsatt skattefordel 241          253          

Utsatt skatt

82            0              Driftsmidler 882           1 092        

(1 049)      0              Netto pensjonsforpliktelser (999)         (1 102)      

5 889        0              Finansielle instrumenter 800           10 947      

233           0              Vurderingsregler utlån 119           238           

208           7              Netto andre skatteøkende midlertidige forskjeller 226           697           

(1 629)      0              Fremførbart underskudd/ubenyttet kreditfradrag (453)         (6 818)      

3 734       7              Sum utsatt skatt 575          5 054       

Utsatt skatt i resultatregnskapet vedrører endring i følgende
midlertidige forskjeller:

2008 2009 Beløp i millioner kroner 2009 2008 

1              22            Driftsmidler (210)         631           

32            92            Pensjoner 103           24            

5 519        (5 906)      Finansielle instrumenter (10 160)     10 527      

(117)         (116)         Vurderingsregler utlån (119)         (120)         

(1 175)      (298)         Andre midlertidige forskjeller (331)         (813)         

(1 628)      1 336        Fremførbart underskudd/ubenyttet kreditfradrag 6 250        (6 851)      

2 632       (4 870)     Utsatt skatt (4 467)     3 398       

 
 
 

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 25 Skattekostnad (forts.) 

DnB NOR bankkonsernets skattekostnad var 4 351 millioner kroner i 2009, en økning på 783 millioner fra 2008. Sett i forhold til driftsresultat 
før skatt økte skatteprosenten fra 27,9 til 41,8 fra 2008 til 2009. Hovedårsaken er at det er foretatt regnskapsmessige nedskrivninger av 
goodwill i DnB NORD med tilhørende nedskrivning av eiernes aksjer, mens omtalte nedskrivninger ikke har kommet til fradrag skattemessig. 
I tillegg har DnB NOR ikke balanseført endring i utsatt skattefordel knyttet til økte fremførbare underskudd i DnB NORD grunnet usikkerhet 
om den økonomiske verdien av de skattemessige fradragene knyttet til anvendelse av fremføringsretten. Ikke balanseført utsatt skattefordel 
vedrørende fremførbare underskudd utgjør 354 millioner kroner ved utgangen av 2009. Endring i utsatt skatt vedrørende finansielle 
instrumenter skyldtes i hovedsak reversering av valutakurseffekter på valutainstrumenter og obligasjonsbeholdning. Utover dette, er det 
særlig utviklingen i aksje- og valutakurser som har hatt negativ påvirkning på skattekostnaden for 2009.   
 
Betalbar skatt for 2009 er i betydelig grad påvirket av reversering av tidligere års skatteøkende midlertidige forskjeller. DnB NOR hadde en 
lav betalbar skatt for 2008, mens den betalbare skatten i 2009 var høy. Variasjonene i betalbar skatt er i hovedsak knyttet til ulike regler for 
regnskapsmessig og skattemessig behandling av finansielle instrumenter. En betydelig del av de finansielle instrumentene vurderes i 
regnskapet til virkelig verdi, mens de samme instrumentene for skatteformål periodiseres etter realisasjonsprinsippet. Det gir grunnlag for 
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. 
 

Skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader skyldes blant annet sambeskatning med utlandet, skattefrie aksjeinntekter og 
goodwillavskrivninger. 
 
Skattekonsern 
DnB NOR Bank og norske datterselskaper der DnB NOR Bank eier mer enn nitti prosent av aksjene samt har en tilsvarende andel av 
stemmene som kan avgis på generalforsamlingen, inngår i DnB NORs skattekonsern. 
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Note 26 Klassifikasjon av finansielle instrumenter 

Per 31. desember 2009 DnB NOR Bank ASA 
Finansielle Finansielle

derivater instrumenter Finansielle 

Bestemt regn- brukt som vurdert til investeringer 

skapsført til sikrings-  amortisert som holdes 

Beløp i millioner kroner Trading virkelig verdi instrument kost 1) til forfall Totalt  

Kontanter og fordringer på sentralbanker  29 023  29 023

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  82 228  4 481  189 375  276 084

Utlån til kunder  1 595  132 798  492 414  626 806

Sertifikater og obligasjoner  44 073  260 875  304 948

Aksjer  10 807  2 233  13 041

Finansielle derivater  66 369  4 633  71 002

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall  113 302  113 302

Investering i tilknyttede selskaper  1 023  1 023

Investering i konsernselskaper  26 174  26 174

Andre eiendeler  6 146  6 146

Sum finansielle eiendeler  205 071  400 387  4 633  744 154  113 302  1 467 548

Gjeld til kredittinstitusjoner  142 690  118 074  33 426  294 190

Innskudd fra kunder  46 039  19 551  515 323  580 913

Finansielle derivater  63 670  668  64 338

Verdipapirgjeld  168 033  26 142  204 056  398 231

Annen gjeld  12 863  12 863

Ansvarlig lånekapital  1 379  36 308  37 686

Sum finansiell gjeld  420 432  165 145  668  801 975 0  1 388 221

Finansielle instrumenter til 

virkelig verdi over resultatet 

 

 
 
 
 

Per 31. desember 2008 DnB NOR Bank ASA 
Finansielle Finansielle

derivater instrumenter Finansielle 

Bestemt regn- brukt som vurdert til investeringer 

skapsført til sikrings-  amortisert som holdes 

Beløp i millioner kroner Trading virkelig verdi instrument kost 1) til forfall Totalt 

Kontanter og fordringer på sentralbanker  47 705  47 705

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  87 212  4 240  154 200  245 652

Utlån til kunder  1 791  177 478  644 953  824 223

Sertifikater og obligasjoner  28 170  53 888  82 058

Aksjer  6 891  2 426  9 317

Finansielle derivater  131 985  5 766  137 751

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall  100 278  100 278

Investering i tilknyttede selskaper  1 069  1 069

Investering i konsernselskaper  19 192  19 192

Andre eiendeler  5 941  5 941

Sum finansielle eiendeler  256 050  238 033  5 766  873 060  100 278  1 473 187

Gjeld til kredittinstitusjoner  89 334  29 181  28 857  147 371

Innskudd fra kunder  36 349  22 620  511 343  570 312

Finansielle derivater  118 303  865  119 168

Verdipapirgjeld  190 109  21 130  296 441  507 680

Annen gjeld  10 608  10 608

Ansvarlig lånekapital  1 401  42 210  43 612

Sum finansiell gjeld  434 095  74 333  865  889 458 0  1 398 750

Finansielle instrumenter til 

virkelig verdi over resultatet 

 

1) Inkluderer sikret gjeld. 
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Note 26 Klassifikasjon av finansielle instrumenter (forts.) 

Per 31. desember 2009 DnB NOR Bank-konsernet 
Finansielle Finansielle

derivater instrumenter Finansielle 

Bestemt regn- brukt som vurdert til investeringer 

skapsført til sikrings- amortisert som holdes 

Beløp i millioner kroner Trading virkelig verdi instrument kost 1) til forfall Totalt 

Kontanter og fordringer på sentralbanker  31 859  31 859

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  48 844  694  9 214  58 751

Utlån til kunder  1 422  160 030  967 340  1 128 791

Sertifikater og obligasjoner  44 251  133 362  177 613

Aksjer  10 998  2 398  13 396

Finansielle derivater  64 540  4 633  69 173

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall  113 302  113 302

Andre eiendeler  7 513  7 513

Sum finansielle eiendeler  170 053  296 484  4 633  1 015 926  113 302  1 600 399

Gjeld til kredittinstitusjoner  134 833  118 074  49 787  302 694

Innskudd fra kunder  45 982  19 860  547 784  613 627

Finansielle derivater  51 589  770  52 359

Verdipapirgjeld  168 033  37 913  294 960  500 907

Annen gjeld  9 839  9 839

Ansvarlig lånekapital  1 379  37 672  39 051

Sum finansiell gjeld  400 437  177 227  770  940 042 0  1 518 476

Finansielle instrumenter til 

virkelig verdi over resultatet 

 

 
 
 
 

Per 31. desember 2008 DnB NOR Bank-konsernet 
Finansielle Finansielle

derivater instrumenter Finansielle 

Bestemt regn- brukt som vurdert til investeringer 

skapsført til sikrings-  amortisert som holdes 

Beløp i millioner kroner Trading virkelig verdi instrument kost 1) til forfall Totalt 

Kontanter og fordringer på sentralbanker  51 147  51 147

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  40 758  1 303  12 127  54 187

Utlån til kunder  1 791  185 540  1 019 511  1 206 842

Sertifikater og obligasjoner  28 253  29 966  58 219

Aksjer  6 989  2 653  9 642

Finansielle derivater  130 801  5 766  136 567

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall  100 278  100 278

Andre eiendeler  6 781  6 781

Sum finansielle eiendeler  208 592  219 461  5 766  1 089 566  100 278  1 623 664

Gjeld til kredittinstitusjoner  84 370  29 181  65 283  178 834

Innskudd fra kunder  36 264  23 164  547 487  606 915

Finansielle derivater  92 251  956  93 207

Verdipapirgjeld  190 109  31 443  392 630  614 183

Annen gjeld  12 380  12 380

Ansvarlig lånekapital  1 401  43 824  45 225

Sum finansiell gjeld  402 993  85 190  956  1 061 604 0  1 550 743

Finansielle instrumenter til 

virkelig verdi over resultatet 

 

1) Inkluderer sikret gjeld. 
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Note 27 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost 

DnB NOR Bank ASA 
Balanseført Balanseført 

verdi Virkelig verdi verdi  Virkelig verdi 

Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.09 31.12.08 31.12.08 

Kontanter og fordringer på sentralbanker 29 023               29 023               47 705               47 705               

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 189 375              189 375              154 200              154 200              

Utlån til kunder 492 414              490 239              644 953              634 945              

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 113 302              112 846              100 278              97 277               

Sum finansielle eiendeler 824 113              821 482              947 136              934 127              

Gjeld til kredittinstitusjoner 33 426               33 426               28 857               28 857               

Innskudd fra kunder 515 323              515 323              511 343              511 343              

Verdipapirgjeld 204 056              206 016              296 441              285 990              

Ansvarlig lånekapital 36 308               33 836               42 210               29 080               

Sum finansiell gjeld 789 112              788 601              878 850              855 270              

 
DnB NOR Bank-konsernet 

Balanseført Balanseført 
verdi Virkelig verdi verdi  Virkelig verdi 

Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.09 31.12.08 31.12.08 

Kontanter og fordringer på sentralbanker 31 859               31 859               51 147               51 147               

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 9 214                 9 214                 12 127               12 127               

Utlån til kunder 967 340              961 957              1 019 511           1 006 105           

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 113 302              112 846              100 278              97 277               

Sum finansielle eiendeler 1 121 715           1 115 876           1 183 063           1 166 656           

Gjeld til kredittinstitusjoner 49 787               49 787               65 283               65 283               

Innskudd fra kunder 547 784              547 784              547 487              547 487              

Verdipapirgjeld 294 960              296 242              392 630              380 973              

Ansvarlig lånekapital 37 672               35 200               43 824               30 694               

Sum finansiell gjeld 930 204              929 014              1 049 224           1 024 437           

 
Finansielle instrumenter til amortisert kost  
De fleste eiendels- og gjeldsposter i bankkonsernets balanse vurderes til amortisert kost i regnskapet. Det gjelder i første rekke utlån, inn-
skudd og innlån, 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 instrumenter. Avvik skyldes blant 
annet forskjellige oppfatninger om makroutsikter, markedsforhold, risikoforhold og avkastningskrav, samt avvik i tilgang på presis 
informasjon. Tabellen ovenfor gir en oversikt over beregnet virkelig verdi av poster som er bokført til amortisert kost. Verdien er beregnet 
med utgangspunkt i priser notert i aktive markeder der slik informasjon er tilgjengelig, interne modeller som beregner en teoretisk verdi når 
det ikke finnes aktive markeder, eller sammenligning mellom priser på instrumentene i porteføljen i forhold til siste tilgjengelige 
transaksjonspriser.  
 
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 im-
materielle eiendeler er i hovedsak ikke regnskapsførte. Videre vurderes og prises de fleste kundeforretninger i sammenheng for flere pro-
dukter 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 bankkonsernets virksomhet. 
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Note 27 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost 
(forts.) 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og utlån til kunder 
Verdsettelse av utlån i et turbulent finansmarked gir store utfordringer. Markedet for kjøp og salg av utlånsporteføljer ved utgangen av 2009 
var begrenset.  
 

Kredittmarginene normaliserte seg noe gjennom 2009, men er fortsatt på et vesentlig høyere nivå enn før finanskrisen. I verdsettingen av 
utlån har utlånsporteføljen blitt delt inn i følgende kategorier: personkunder, shipping, offshore og logistikk, internasjonale konsernkunder, 
nordiske konsernkunder, regionale bedriftskunder, kredittinstitusjoner, Sverige, DnB NOR Finans og Nordlandsbanken. I tillegg er det 
foretatt egne beregninger for DnB NORD.   
 
Vurderingen har tatt utgangspunkt i gjennomsnittsmarginene i desember, og disse er vurdert opp mot beste anslag på hva marginkravet 
ville vært ved utgangen av 2009 dersom lånene hadde vært gitt på det tidspunktet. Det er beregnet differensierte marginkrav for hver 
portefølje, som 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. Normaliserte tap for shipping, offshore 
og logistikk og i DnB NORD, ligger over gjennomsnittlig normaliserte tap for konsernet. 
 
I DnB NORD er løpetiden for utlån, spesielt i Polen, i gjennomsnitt relativt mye lenger enn for øvrige enheter i konsernet. Beregningene har 
tatt utgangpunkt i enhetenes beste anslag for durasjon. En tilleggsdimensjon i forhold til vurderingen av utlån i Baltikum og Polen, er at det 
foreligger en landrisiko knyttet til den økonomiske utviklingen, som er tatt hensyn til i finansieringskostnadene ved beregning av 
marginkravene. 
 
Det er meget sterk konkurranse i det norske personmarkedet. Det var ingen varslede, ikke gjennomførte renteendringer innenfor dette 
området ved utgangen av 2009. Virkelig verdi av p.t.-prisede personmarkedslån og innskudd er derfor 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 DnB NORs 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. Verdiforringelse og verdiendringer på produkter som vurderes til virkelig verdi vurderes etter forholdet mellom avtalt pris og til-
svarende pris på nye produkter på balansedagen. Eventuell verdiforringelse ut over det produktspesifikke som reflekteres ved prisendring-
ene, 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 (se note 30 Sertifikater og obligasjoner, holdes til 
forfall) 
Gjennom 2009 har obligasjonsmarkedet bedret seg noe, men for store deler av porteføljen er det fortsatt ikke mulig å observere priser. Det 
er derfor benyttet modeller for fastsettelse av verdiene på deler av obligasjonsporteføljene. Disse modellene tar utgangspunkt i tilgjengelige 
indekser som representerer kredittrisiko og likviditetsforhold. 
 
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 
Måling av virkelig verdi av verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital utstedt i valuta er basert på fremtidig kontantstrøm og kredittrisiko 
vurdert på balansetidspunktet. Verdsettingen er basert på innhentet informasjon fra meglere ("broker quotes"). Verdi ved antatt 
nyutstedelse er lagt til grunn, på tilsvarende måte som for utlån. 
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Note 28 Finansielle instrumenter til virkelig verdi 

31. desember 2009 DnB NOR Bank ASA 
Verdsettelse

Verdsettelse Verdsettelse basert på 
basert på noterte basert på annet enn 

priser i aktivt observerbare observerbare 
marked markedsdata markedsdata Periodiserte 

Beløp i millioner kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 renter 1) Totalt 

Eiendeler

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0                   86 573           0                   137                86 709           

Utlån til kunder 0                   1 598             132 093         701                134 392         

Sertifikater og obligasjoner 150 433         151 856         2 019             640                304 948         

Aksjer 2) 11 207           946                888                13 041           

Finansielle derivater 0                   70 549           453                71 002           

Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 0                   260 106         0                   658                260 764         

Innskudd fra kunder 0                   65 344           0                   246                65 590           

Verdipapirgjeld 0                   193 640         0                   535                194 175         

Ansvarlig lånekapital 0                   1 367             0                   12                  1 379             

Finansielle derivater 0                   63 988           350                64 338           

31. desember 2008 DnB NOR Bank ASA 
Verdsettelse

Verdsettelse Verdsettelse basert på 
basert på noterte basert på annet enn 

priser i aktivt observerbare observerbare 
marked markedsdata markedsdata Periodiserte 

Beløp i millioner kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 renter 1) Totalt 

Eiendeler

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0                   91 080           0                   372                91 452           

Utlån til kunder 0                   1 791             175 597         1 882             179 270         

Sertifikater og obligasjoner 26 469           52 007           2 832             751                82 058           

Aksjer 2) 6 800             1 640             877                9 317             

Finansielle derivater 0                   135 959         1 792             137 751         

Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 0                   118 164         0                   350                118 515         

Innskudd fra kunder 0                   58 831           0                   138                58 969           

Verdipapirgjeld 0                   210 887         0                   352                211 239         

Ansvarlig lånekapital 0                   1 388             0                   13                  1 401             

Finansielle derivater 0                   117 891         1 277             119 168         
 

1) Periodiserte renter på finansielle derivater inngår i verdiene under nivå 2 og 3. 
2) I tillegg til rene aksjeinvesteringer inngår andeler i fond og aksjerelaterte derivater knyttet til DnB NOR Markets' market-making    
      aktiviteter (nivå 2), se note 29 Aksjer.   
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Note 28 Finansielle instrumenter til virkelig verdi (forts.) 

31. desember 2009 DnB NOR Bank-konsernet 
Verdsettelse

Verdsettelse Verdsettelse basert på 
basert på noterte basert på annet enn 

priser i aktivt observerbare observerbare 
marked markedsdata markedsdata Periodiserte 

Beløp i millioner kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 renter 1) Totalt 

Eiendeler

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0                   49 503           0                   34                  49 537           

Utlån til kunder 0                   1 425             159 224         802                161 452         

Sertifikater og obligasjoner 155 572         19 196           2 148             697                177 613         

Aksjer 2) 11 399           949                1 047             13 396           

Finansielle derivater 0                   68 720           453                69 173           

Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 0                   252 251         0                   656                252 907         

Innskudd fra kunder 0                   65 596           0                   246                65 842           

Verdipapirgjeld 0                   204 744         0                   1 203             205 947         

Ansvarlig lånekapital 0                   1 367             0                   12                  1 379             

Finansielle derivater 0                   52 009           350                52 359           

31. desember 2008 DnB NOR Bank-konsernet 
Verdsettelse

Verdsettelse Verdsettelse basert på 
basert på noterte basert på annet enn 

priser i aktivt observerbare observerbare 
marked markedsdata markedsdata Periodiserte 

Beløp i millioner kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 renter 1) Totalt 

Eiendeler

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0                   41 986           0                   74                  42 061           

Utlån til kunder 0                   1 791             183 633         1 907             187 331         

Sertifikater og obligasjoner 30 451           23 029           3 875             864                58 219           

Aksjer 2) 6 941             1 640             1 061             9 642             

Finansielle derivater 0                   134 775         1 792             136 567         

Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 0                   113 211         0                   339                113 551         

Innskudd fra kunder 0                   59 290           0                   138                59 428           

Verdipapirgjeld 0                   220 766         0                   787                221 552         

Ansvarlig lånekapital 0                   1 388             0                   13                  1 401             

Finansielle derivater 0                   91 930           1 277             93 207           
 

1) Periodiserte renter på finansielle derivater inngår i verdiene under nivå 2 og 3. 
2) I tillegg til rene aksjeinvesteringer inngår andeler i fond og aksjerelaterte derivater knyttet til DnB NOR Markets' market-making    
      aktiviteter (nivå 2), se note 29 Aksjer.   
 
 
Verdsettelse basert på notert priser i aktivt marked 
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler og 
forpliktelser. 
 

I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer, statsobligasjoner og sertifikater som omsettes i aktive markeder. 

 
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 
kredittmargin. Børsnoterte opsjoner innplasseres i nivå 2 dersom det er mulig å avlese eller inter-/ekstrapolere implisitt volatilitet med 
utgangspunkt i observerbare priser. 

 
Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
I kategorien inngår blant annet utlån til kunder og instrumenter hvor kredittmarginer utgjør en vesentlig del av justeringen til markedsverdi. 
 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (nivå 2) 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner gjelder hovedsakelig DnB NOR Markets. Verdimålingen er i hovedsak basert på avtalte 
rentebetingelser målt mot en swapkurve. Rentebindingstiden er relativt kort. 
  



    

DnB NOR Bank-konsernet årsrapport 2009 Årsregnskap  75 

Note 28 Finansielle instrumenter til virkelig verdi (forts.) 

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 rentestrømmer neddiskonteres over løpetiden med en diskonteringsfaktor som er justert for 
marginkrav. For marginlånene kalkuleres et marginkrav og forskjellen mellom avtalt og faktisk margin neddiskonteres over gjennomsnittlig 
forventet tid til reprising. 
 
I tillegg har DnB NORD en mindre portefølje av utlån til virkelig verdi. Den omregnede kroneverdien av denne porteføljen vil være påvirket 
av valutakurssvingninger i forbindelse med omregningen av selskapets balanse fra lokal valuta.   
 
Sertifikater og obligasjoner (nivå 2 og 3) 
Verdivurderingen under nivå 2 baseres i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver, valutakurser og 
kredittmarginer til den enkelte kreditt og obligasjonens karakteristika. For papirer vurdert under nivå 3 baseres verdsettelsen på indikative 
priser fra tredjepart eller sammenlignbare papirer. 
 
Den omregnede kroneverdien av DnB NORDs portefølje vil være påvirket av valutakurssvingninger i forbindelse med omregningen av 
selskapets balanse fra lokal valuta.   
 
Aksjer inklusive andeler i fond og aksjerelaterte derivater knyttet til market-making (nivå 2 og 3) 
Aksjer klassifisert i nivå 2 omfatter også aksjederivater knyttet til DnB NOR Markets' market-making aktiviteter. Hoveddelen 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. Postene som er klassifisert i nivå 3 omfatter i det vesentligste 
eiendomsfond, KS-andeler, Private Equity-investeringer og investeringer i unoterte aksjer. 
 
Finansielle derivater (nivå 2 og 3) 
I nivå 2 gjelder markedsverdiene i hovedsak valutaterminer og rente- og valutaswapper. Verdsettelsen er basert på swapkurver, og 
kredittmarginer 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. I nivå 3 knytter markedsverdiene seg i det vesentligste til valutaopsjoner, renteopsjoner i 
NOK samt indeksderivater. Verdsettelsen er basert på indikative priser fra tredjepart. 
 
Gjeld til kredittinstitusjoner (nivå 2) 
Se "Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner" ovenfor. Posten inneholder også innlån fra Norges Bank i forbindelse med bytteordningen i 
statens tiltakspakke. Innlånene relatert til denne ordningen utgjorde 118,1 milliarder kroner ved utgangen av 2009. Se note 45 Opplysninger 
om nærstående parter. 
 
Innskudd fra kunder (nivå 2) 
Innskudd som vurderes til virkelig verdi omfatter blant annet særvilkårsinnskudd. Verdsettelsen er i hovedsak basert på en måling mot en 
swapkurve, 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 to innlån i norske kroner, og verdsettelsen baseres på observerbare rentekurver 
og kredittmarginer. 
 
Finansielle instrumenter til virkelig verdi, nivå 3 DnB NOR Bank ASA

Finansiell gjeld
Sertifikater 

Utlån til og Finansielle Finansielle 
Beløp i millioner kroner kunder obligasjoner Aksjer 1) derivater derivater 

Balanse per 31. desember 2008 175 597        2 832            877               1 792            1 277            

Netto gevinster på finansielle instrumenter (313)              (12)                50                  (311)              (107)              

Tilgang/kjøp 1 460             5 390             28                  

Avhending 11 152           5 068             67                  

Forfalt 33 499           1 123             1 028             821                

Overført fra nivå 1 eller 2 0                   0                   0                   

Overført til nivå 1 eller 2 0                   0                   0                   

Annet 0                   0                   0                   

Balanse per 31. desember 2009 132 093        2 019            888               453               350               

Finansielle eiendeler
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Note 28 Finansielle instrumenter til virkelig verdi (forts.) 

Finansielle instrumenter til virkelig verdi, nivå 3 DnB NOR Bank-konsernet 
Finansiell gjeld

Sertifikater 
Utlån til og Finansielle Finansielle 

Beløp i millioner kroner kunder obligasjoner Aksjer 1) derivater derivater 

Balanse per 31. desember 2008 183 633        3 875            1 061            1 792            1 277            

Netto gevinster på finansielle instrumenter (362)              (13)                55                  (311)              (107)              

Tilgang/kjøp 10 793           5 390             30                  

Avhending 0                   5 204             99                  

Forfalt 34 558           1 123             1 028             821                

Overført fra nivå 1 eller 2 0                   42                  0                   

Overført til nivå 1 eller 2 0                   661                0                   

Annet 2) (282)              (157)              0                   

Balanse per 31. desember 2009 159 224        2 148            1 047            453               350               

Finansielle eiendeler

 

1) Aksjer klassifisert i nivå 3 omfatter i tillegg til rene aksjeinvesteringer andeler i eiendomsfond, KS-andeler og Private Equity-investeringer. 
2) Inkluderer valutakurseffekter ved omregning av utenlandsk virksomhet. 

 

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. I tillegg 
har DnB NORD en mindre portefølje av utlån som vurderes til virkelig verdi. 
 

Fastrentelån 
Verdsettelsen av lånene er basert på avtalte rente med kunden neddiskontert med et marginkrav basert på markedssituasjonen ved 
utgangen av 2009, slik dette vurderes fra Retail Norge. Sterk konkurranse og åpenhet i form av rentebarometre innenfor dette 
markedssegmentet, gjør at det er relativt liten usikkerhet rundt marginkravet for slike lån. Kunden har for disse lånene i utgangspunktet 
ikke mulighet for å tre ut av avtalen uten at det kompenseres for mer-/mindreverdier knyttet til lånet. Fastrentelån vurdert til virkelig verdi 
utgjorde 23 526 millioner kroner ved utgangen av 2009. 
 

Marginlån vurdert til virkelig verdi 
For et marginlån vil det typiske eksempel være at lånet har en referanserente og et marginpåslag. Renterullering for referanserenten vil 
vanligvis være 3 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 tilbakemelding 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 135 698 millioner kroner ved utgangen av 2009.   
 

Sertifikater og obligasjoner 
Investeringene i nivå 3 besto i hovedsak av kommune- og statspapirer med kort rentebinding. Papirene har god kvalitet, men begrenset 
likviditet. 500 millioner kroner av porteføljen består av investeringer i sparebanker, fylkeskommuner og kraftselskap. For denne delen av 
porteføljen utgjorde verdien av ett basispunkt 0,15 millioner kroner. Samlet sett var det et urealisert tap på sertifikater og obligasjoner i 
nivå 3 på 22 millioner kroner ved utgangen av 2009. 
 

Aksjer inklusive andeler i fond 
Av samlet investert beløp på 1 047 millioner kroner gjaldt 343 millioner Private Equity-fond, 84 millioner Eiendomsfond, 17 millioner KS-
andeler og 602 millioner 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 Aksjer 

Investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 1)  
 
DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 

31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

9 317          13 041       Sum investeringer  i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 13 396       9 642          

 
Spesifikasjon av de største investeringene i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis  
per 31. desember 2009 
 

DnB NOR Bank ASA 
Antall Eierandel Balanseført 

Balanseført verdi i tusen kroner aksjer i prosent 2) verdi 

Finansinstitusjoner
Storebrand 3) 3 167 172    0,7              125 515       

Andre finansinstitusjoner 364 817       

Finansinstitusjoner totalt 490 332     

Norske selskaper
Aker Solutions 3) 1 786 963    0,7              135 237       

TGS NOPEC Geophysical Company 3) 876 528       0,8              92 123         

IT-Fornebu 1 464 294    12,6 179 707       

Kongsberg Automotive Holding 26 835 050  6,6              149 203       

Marine Harvest 3) 126 201 415 3,5              533 832       

Norsk Hydro 3) 7 758 224    0,6              378 058       

Odfjell ser. A 3) 2 987 305    4,5              156 475       

Orkla 3) 9 529 267    0,9              542 025       

Petroleum Geo-Services 3) 3 258 084    1,6              217 216       

Renewable Energy Corporation 3) 5 732 174    0,9              256 515       

Statoil 3) 10 592 211  0,3              1 534 811    

Hurtigruten 26 979 125  6,4              103 870       

Tandberg 3) 934 510       0,8              154 661       

Telenor 3) 8 958 095    0,5              725 864       

Schibsted 3) 652 010       0,6              84 990         

Yara International 3) 2 365 485    0,8              625 316       

Andre norske selskaper 700 435       

Norske selskaper totalt 6 570 339  

Utenlandske selskaper
Acergy 3) 1 705 902    0,9              156 653       

Noble 3) 470 000       0,2              111 421       

Norvestor IV LP 1                 19,2            149 946       

Pride International 3) 8 070 800    4,7              1 485 904    

Royal Caribbean Cruises 3) 1 083 473    1,3              159 758       

Scorpion Offshore 3) 12 000 000  13,4            294 000       

Seadrill 3) 10 762 141  2,7              1 592 259    

Subsea 7 3) 816 716       0,6              78 462         

Teekay 3) 2 000 000    0,3              271 409       

Transocean 3) 250 006       0,1              123 016       

Andre utenlandske selskaper 575 205       

Utenlandske selskaper totalt 4 998 032  

Aksjerelaterte derivater 3)
(341 210)    

Andeler i fond
Rentefond 1 177 831    

Kombinasjonsfond 0                 

Aksjefond 128 106       

Øvrige fond 17 296         

Andeler i fond totalt 1 323 232  

Sum kortsiktige investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 13 040 726   

DnB NOR Bank-konsernet 
Antall Eierandel Balanseført 

Balanseført verdi i tusen kroner aksjer i prosent 2) verdi 

Finansinstitusjoner
Storebrand 3) 3 167 172    0,7              125 515       

Andre finansinstitusjoner 368 029       

Finansinstitusjoner totalt 493 544     

Norske selskaper
Aker Solutions 3) 1 786 963    0,7              135 237       

TGS NOPEC Geophysical Company 3) 876 528       0,8              92 123         

IT-Fornebu 1 464 294    12,6 179 707       

Kongsberg Automotive Holding 26 835 050  6,6              149 203       

Marine Harvest 3) 126 201 415 3,5              533 832       

Norsk Hydro 3) 7 758 224    0,6              378 058       

Odfjell ser. A 3) 2 987 305    4,5              156 475       

Orkla 3) 9 529 267    0,9              542 025       

Petroleum Geo-Services 3) 3 258 084    1,6              217 216       

Renewable Energy Corporation 3) 5 732 174    0,9              256 515       

Statoil 3) 10 592 211  0,3              1 534 811    

Hurtigruten 26 979 125  6,4              103 870       

Tandberg 3) 934 510       0,8              154 661       

Telenor 3) 8 958 095    0,5              725 864       

Schibsted 3) 652 010       0,6              84 990         

Yara International 3) 2 365 485    0,8              625 316       

Andre norske selskaper 741 042       

Norske selskaper totalt 6 610 946  

Utenlandske selskaper
Acergy 3) 1 705 902    0,9              156 653       

Cape Investment 9 261           13,9            106 731       

Noble 3) 470 000       0,2              111 421       

Norvestor IV LP 1                 19,2            149 946       

Pride International 3) 8 070 800    4,7              1 485 904    

Royal Caribbean Cruises 3) 1 083 473    1,3              159 758       

Scorpion Offshore 3) 12 000 000  13,4            294 000       

Seadrill 3) 10 762 141  2,7              1 592 259    

Subsea 7 3) 816 716       0,6              78 462         

Teekay 3) 2 000 000    0,3              271 409       

Transocean 3) 250 006       0,1              123 016       

Andre utenlandske selskaper 575 473       

Utenlandske selskaper totalt 5 105 032  

Aksjerelaterte derivater 3)
(341 210)    

Andeler i fond
Rentefond 1 375 795    

Kombinasjonsfond 1 941           

Aksjefond 130 060       

Øvrige fond 19 429         

Andeler i fond totalt 1 527 225  

Sum kortsiktige investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 13 395 538   
 

1) Grunnfondsbevis har vært sparebankenes form for "aksjer", men grunnfondsbevis har ikke gitt full eierrett til egenkapitalen, slik aksjer gjør. I 2009 
ble det gjort en endring i grunnfondsbeviset som medførte at det skiftet navn til Egenkapitalbevis. Hovedforskjellen på egenkapitalbevis og 
grunnfondsbevis, er at investorenes eierandel i sparebanken kan holdes stabil. Dette blir mulig fordi en større del av overskuddet skal kunne deles 
ut som gaver. Dermed kan sparebankene unngå utvanningseffekten. 

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 DnB NOR Markets utgjorde 10 448 millioner kroner ved utgangen av 2009, mens aksjerelaterte derivater utgjorde 

minus 341 millioner. Aksjer i DnB NOR 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 DnB NOR Markets utgjorde rundt 1 million kroner ved utgangen av 2009.   
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Note 30 Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 

Som ledd i den løpende likviditetsstyringen, har DnB NOR 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. Likviditetsporteføljen i DnB NOR Markets ble, med virkning fra 1. juli 2008, omklassifisert fra kategorien "til virkelig verdi med 
verdiendringer over resultatet" til "holde til forfall". Porteføljer i kategorien "holde til forfall" verdsettes til amortisert kost og nedskrives hvis 
det foreligger objektive indikasjoner på verdifall.  
 

Verdivurdering 
Omklassifisering i henhold til endring av IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling, betinger blant annet at det må opplyses om 
verdien av porteføljen etter de prinsipper som gjaldt før omklassifiseringen. I en normal markedssituasjon ville likviditetsporteføljen før 
omklassifisering vært verdsatt til eksternt observerbare priser. På grunn av finansuroen var det ikke lenger mulig å observere slike priser i 
markedet. Gjennom 2009 har markedene normalisert seg, men det er fortsatt ikke mulig å observere priser for store deler av porteføljen. 
For å oppfylle informasjonskravet ved utgangen av 2009 har likviditetsporteføljen blitt verdsatt til virkelig verdi etter modeller som benyttes 
for finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked. Anvendt modell er basert på en regresjonsanalyse hvor historiske 
markedsdata (forklaringsvariabler) som selv under finansuroen har vært observerbare, brukes til å forklare historiske verdiendringer i 
likviditetsporteføljen. I perioden fjerde kvartal 2006 til og med andre kvartal 2008 viser modellen god samvariasjon mellom endringer i de 
gitte markedsdata og verdiendringer i likviditetsporteføljen som da var priset i et aktivt marked eller gjennom oppgitte meglerpriser (broker 
quotes) som ble antatt rimelig pålitelige. Dersom modellen hadde vært benyttet på likviditetsporteføljen i 2009, ville resultatet økt med  
2 275 millioner kroner.  
 
Effekter av omklassifisering av likviditetsporteføljen  
Omklassifiseringen av likviditetsporteføljen har gitt en resultatforbedring på 741 millioner kroner ved utgangen av 2009 sammenlignet med 
en videreføring av tidligere vurderingsprinsipp. På omklassifiseringstidspunktet utgjorde bokført verdi av porteføljen 88,0 milliarder kroner, 
mens den ved utgangen av 2009 utgjorde 68,6 milliarder. 
 

Effekt av omklassifisering av likviditetsporteføljen DnB NOR Bank-konsernet 
Året Året 

Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Resultateffekter

Resultatført amortiseringeffekt 544              339              

Netto gevinst dersom verdsatt til virkelig verdi 2 819           (2 678)          

Resultateffekter av omklassifisering (2 275)          3 017           

Balanseeffekter 

Resultatført urealisert mindreverdi ved utgangen av perioden 1 662           2 206           

Urealisert kurstap dersom verdsatt til virkelig verdi 2 404           5 223           

Balanseeffekter av omklassifisering 741              3 017           

Utvikling i likviditetsporteføljen etter omklassifisering DnB NOR Bank-konsernet
31. des. 31. des. 

Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Likviditetsporteføljen, bokført verdi 68 600         92 914         

Likviditetsporteføljen dersom verdsatt til virkelig verdi 67 859         89 898         

Balanseeffekter av omklassifisering 741              3 017           
 

 
Likviditetsporteføljen i DnB NOR Markets 
Etter omklassifiseringstidspunktet har DnB NOR Markets valgt å øke investeringene i verdipapirer som klassifiseres i kategorien "holde til 
forfall". Porteføljen i DnB NOR Markets utgjorde 113 milliarder kroner ved utgangen av 2009 og 97,2 prosent av verdipapirene i porteføljen 
hadde en AAA-rating, mens 2,5 prosent hadde en AA-rating. Det var ingen syntetiske verdipapirer i porteføljen. Det var ingen plasseringer i 
amerikanske sub-prime obligasjoner eller Collateralised Debt Obligations, CDOer. Nedenfor vises sammensetningen av likviditetsporteføljen i 
DnB NOR Markets. 
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Note 30 Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall (forts.) 

DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 
Millioner Millioner 

kroner Prosent Prosent kroner 
31.12.09 31.12.09 Rating 31.12.09 31.12.09 

Aktivaklasse

3 316       3              Forbrukerkreditt AAA 3              3 316        

66 872      58            Pantesikrede boliglån AAA/AA 58            66 872      

7 221       6              Bedriftslån AAA/AA/A 6              7 221        

37 596      33            Statsrelatert AAA 33            37 596      

66            0              Forsikring AAA/AA/A/BB 0              66            

115 070    100          Sum likviditetsporteføljen DnB NOR Markets, nominelle verdier 100          115 070    

(2 101)      Periodiserte renter, inklusive amortiseringseffekter (2 101)      

112 969    100          Sum likviditetsporteføljen DnB NOR Markets 100          112 969    

68 600      Herav omklassifisert portefølje 68 600       
 
Likviditetsporteføljen i DnB NOR Markets har en gjennomsnittlig løpetid på tre år og tre måneder, og verdien av ett basispunkt utgjorde  
25 millioner kroner ved utgangen av 2009. 
 
Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 
DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 

31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

99 106         112 969        DnB NOR Markets 112 969        99 106         

1 172           333              Øvrige enheter 333              1 172           

100 278      113 302      Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 113 302      100 278      
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Note 31 Investeringseiendommer 

DnB NOR Bank-konsernet 
Beløp i millioner kroner Investeringseiendommer 

Balanseført verdi per 31. desember 2007 170          

Tilgang, aktivering av investeringer 21            

Netto gevinst som resultat av justering til virkelig verdi 0              

Avhendelser 24            

Valutakursendringer 0              

Balanseført verdi per 31. desember 2008 167          

Tilgang, kjøp av nye eiendommer 13            

Tilgang, aktivering av investeringer 30            

Tilgang, overtatte selskaper 520           

Netto gevinst som resultat av justering til virkelig verdi (109)         

Avhendelser 13            

Valutakursendringer 6              

Balanseført verdi per 31. desember 2009 614          

Beløp inkludert i resultatregnskapet:

Leieinntekter fra investeringseiendommer 18            

Direkte kostnader (inkl. reparasjoner og vedlikehold) knyttet til investeringseiendommer som generer leieinntekter 20            

Direkte kostnader (inkl. reparasjoner og vedlikehold) knyttet til investeringseiendommer som ikke generer leieinntekter 0              
   

Kontraktsmessige forpliktelser knyttet til kjøp eller bygging av investeringseiendommer, som ikke er balanseført per 31. desember 2009 0              

 
Note 32 Investering i tilknyttede selskaper  

DnB NOR Bank-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Balanseført verdi 1. januar 2 499           1 416            

Andel av resultat etter skatt 93                632              

Tilgang/avgang 17                478              

Utbytte (106)             (26)               

Balanseført verdi per 31. desember 1) 2 502          2 499           

 

DnB NOR Bank-konsernet 
Eierandel Balanseført Balanseført 

Eiendeler Gjeld Inntekter Resultat i prosent verdi verdi 

Beløp i millioner kroner 31.12.09 2) 31.12.09 2) 2009 2) 2009 2) 31.12.09 31.12.09 3) 31.12.08 

Eksportfinans AS 225 254        219 846        2 088            1 913            40                1 911            2 112            

Nordito AS 3 226            1 850            1 998            262              40                395              309              

Doorstep AS 10                0                  3                  2                  50                8                  7                  

Andre tilknyttede selskaper 187              71                

Sum 2 502           2 499           
 

1) Balanseført verdi per 31. desember omfatter latente skatteposisjoner og merverdier som ikke er reflektert i selskapets balanse. 
2) Verdier i tilknyttede selskapers regnskaper. 
3) Et syndikat bestående av eiere av Eksportfinans AS har gjennom en garantiavtale overtatt risikoen for eventuelle verdifall i likviditetsporteføljen til 

Eksportfinans AS med virkning fra 1. mars 2008. Etter dette tidspunktet vil Eksportfinans AS bli kompensert for verdifall i porteføljen opptil 5 
milliarder kroner. Verdiøkning vil tilfalle garantistene. DnB NORs kostnader under garantien vurderes sammen med resultatet fra og investeringen i 
Eksportfinans AS, og utgjorde 249 millioner kroner per 31. desember 2009 og 772 millioner per 31. desember 2008. 
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Note 33 Investering i konsernselskaper 

DnB NOR Bank ASA
Beløp i tusen kroner Selskapets Antall Pålydende Eierandel Balanseført 
Verdier i norske kroner når ikke annet er angitt aksjekapital aksjer verdi i prosent verdi 

Utenlandske datterselskaper
DnB NORD EUR 1 082 095 551 868 501      EUR 551 868    51,0                 3 081 142         

Den Norske Syndicates GBP 200          200 000            GBP 200          100,0                1 861                

DnB NOR Asia SGD 20 000      20 000 000        SGD 20 000      100,0                82 217              

DnB NOR Luxembourg EUR 17 352      70 000              EUR 17 352      100,0                144 079            

DnB NOR Markets Inc. USD 1              1 000                USD 1              100,0                2 111                

DnB NOR Monchebank RUB 500 000    500 000 000      RUB 500 000    100,0                197 836            

DnB NOR Reinsurance  21 000      21 000              21 000      100,0                21 000              

SalusAnsvar SEK 85 614      21 403 568        SEK 85 614      100,0                472 305            

Svensk Fastighetsförmedling SEK 8 940       89 400              SEK 8 940       100,0                218 868            
 

Norske datterselskaper  
DnB NOR Bogstadveien 45 A 12 181      12 181 162        12 181      100,0                12 716              

DnB NOR Boligkreditt 1 577 000 15 770 000        1 577 000 100,0                9 920 000         

DnB NOR Bygg 112 826    112 826            112 826    100,0                83 886              

DnB NOR Eiendom 10 003      100 033            10 003      100,0                150 349            

DnB NOR Eiendomsutvikling 91 000      91 000 000        91 000      100,0                129 229            

DnB NOR Finans 1 032 000 10 320 000        1 032 000 100,0                4 017 791         

DnB NOR Invest Holding 100 000    200 000            100 000    100,0                443 000            

DnB NOR Meglerservice 1 200       12                    1 200       100,0                10 221              

DnB NOR Næringskreditt 550 000    550 000            550 000    100,0                5 240 942         

DnB NOR Næringsmegling 1 000       10 000              1 000       100,0                24 000              

Hafjell Holding 10 000      1 000                10 000      100,0                12 400              

Lørenfaret NE 1 500          5 000                500          100,0                500                   

Nordlandsbanken 625 062    50 004 984        625 062    100,0                1 864 444         

Postbanken Eiendom 2 000       20 000              2 000       100,0                31 455              

Viul Hovedgård 7 500       750 000            7 500       100,0                11 766              

Sum investering i konsernselskaper 26 174 124      

 
 
Sikring av investeringer i datterselskaper 
I DnB NOR Bank ASA gjøres det virkelig verdi-sikringer av valutarisiko knyttet til investeringer i datterselskaper i valuta. Sikrings-
instrumentene består av verdipapirgjeld og gjeld til kredittinstitusjoner. Verdiendringene for investeringene og sikringsinstrumentene som 
følge av endringer i valutakurser resultatføres. På konsernnivå benyttes kontantstrømssikringer for å sikre en tilsvarende andel av netto 
investering i utenlandske datterselskaper. Resultatførte verdiendringer for investering og sikringsinstrument reverseres mot annen 
egenkapital og valutakursendringsreserve. Da det er samsvar mellom sikret beløp i DnB NOR Bank ASA og sikret nettoinvestering i 
konsernregnskapet, gir denne reverseringen ingen resultateffekter på konsernnivå. Styrkingen av norske kroner gjennom 2009 reduserte 
verdien av investeringene i datterselskaper med 985 millioner kroner, som ble kompensert av en tilsvarende verdiøkning på 
sikringsforretningene. 
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Note 34 Immaterielle eiendeler 

DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.08 31.12.09 B eløp i m illio ner kro ner 31.12.09 31.12.08 

1 657             1 650             Go o dwill 1) 3 605            4 548            

51                   51                   M erkenavnet P o stbanken 1) 51                   51                   

448               629               Utvikling av IT-systemer 1 199              860               

18                   232               Øvrige immaterielle eiendeler 699               645               

2  17 3      2  5 6 2     S um  im m a t e rie lle  e ie nde le r 5  5 5 4     6  10 5      
 

1) Se note 35 for informasjon om goodwill og immaterielle eiendeler med udefinert levetid. 
 

DnB NOR Bank ASA 
Øvrige 

Merkenavnet Utvikling av immaterielle 
Beløp i millioner kroner Goodwill Postbanken IT-systemer eiendeler Totalt 

Balanseført verdi per 31. desember 2007 1 653               51                    362                  22                    2 087               

Tilgang                        158                  158                  

Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper 0                      

Avhendelser 11                    11                    

Nedskrivning 0                      

Avskrivninger 62                    4                      66                    

Valutakursendring 4                                             4                      

Balanseført verdi per 31. desember 2008 1 657               51                    448                  18                    2 173               

Opprinnelig anskaffelseskost 2 040               119                  782                  174                  3 114               

Samlede av- og nedskrivninger 383                  68                    333                  156                  931                  

Balanseført verdi per 31. desember 2008 1 657               51                    448                  18                    2 173               

Tilgang 280                  219                  499                  

Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper 0                      

Avhendelser 0                      

Nedskrivning                                               0                      

Avskrivninger (0)                    99                    4                      104                  

Valutakursendring (7)                    (7)                    

Balanseført verdi per 31. desember 2009 1 650               51                    629                  232                  2 562               

Opprinnelig anskaffelseskost 2 036               119                  787                  393                  3 335               

Samlede av- og nedskrivninger 387                  68                    158                  161                  773                  

Balanseført verdi per 31. desember 2009 1 650               51                    629                  232                  2 562               
 

DnB NOR Bank-konsernet 
Øvrige 

Merkenavnet Utvikling av immaterielle 
Beløp i millioner kroner Goodwill Postbanken IT-systemer eiendeler Totalt 

Balanseført verdi per 31. desember 2007 3 850               51                    464                  367                  4 733               

Tilgang                        462                                         462                  

Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper 673                  487                  1 160               

Avhendelser 10                    12                    103                  126                  

Nedskrivning 175                                         14                    190                  

Avskrivninger 74                    135                  209                  

Valutakursendring 211                  20                    44                    275                  

Balanseført verdi per 31. desember 2008 4 548               51                    860                  645                  6 105               

Opprinnelig anskaffelseskost 5 213               119                  1 189               938                  7 458               

Samlede av- og nedskrivninger 665                  68                    329                  292                  1 353               

Balanseført verdi per 31. desember 2008 4 548               51                    860                  645                  6 105               

Tilgang                        585                  254                  839                  

Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper 29                    29                    

Avhendelser 24                    24                    

Nedskrivning 730                  50                    16                    797                  

Avskrivninger 183                  130                  313                  

Valutakursendring (218)                 (13)                   (54)                   (285)                 

Balanseført verdi per 31. desember 2009 3 605               51                    1 199               699                  5 554               

Opprinnelig anskaffelseskost 5 109               119                  1 493               1 165               7 886               

Samlede av- og nedskrivninger 1 504               68                    294                  466                  2 332               

Balanseført verdi per 31. desember 2009 3 605               51                    1 199               699                  5 554               
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Note 35 Goodwill og immaterielle eiendeler med udefinert levetid 

DnB NOR Bank-konsernet foretar løpende vurderinger av hvorvidt verdien av balanseført goodwill og øvrige immaterielle eiendeler med 
udefinert levetid er intakt, og minimum årlig gjennomføres en fullstendig nedskrivningstest av alle vurderingsenheter. De enkelte 
goodwillposter og immaterielle eiendeler med udefinert levetid i DnB NOR Bank-konsernets balanse er allokert til vurderingsenheter i 
henhold til hvilke virksomheter som nyter godt av den kjøpte eiendelen. Valg av vurderingsenhet er gjort ut fra hensyn til hvor det er mulig 
å identifisere og skille ut kontantstrømmer knyttet til virksomheten. En vurderingsenhet kan ha goodwill fra flere transaksjoner, og ned-
skrivningstesten foretas da på samlet balanseført goodwill i vurderingsenheten. 
  
Testing av verdier og sentrale forutsetninger for beregning av bruksverdi  
Nedskrivningstesting av balanseførte verdier foretas ved en neddiskontering av forventet fremtidig kontantstrøm fra virksomheten. 
Vurderingen er basert på konsernets bruksverdi ("value in use") av vurderingsenheten. Bruksverdi fremkommer ved summen av beregnede 
nåverdier av forventede kontantstrømmer for en planperiode og fremskrevene kontantstrømmer etter planperioden. Kontantstrømmene for 
planperioden er vanligvis tre år og tar utgangspunkt i budsjetter og planer som er godkjent av ledelsen. Budsjetter og planer må kunne 
sannsynliggjøres ut fra historiske resultater i enheten. Ut over planperioden er det, dersom det ikke er vesentlige argumenter for en 
avvikende veksttakt, lagt til grunn en fremskrivning basert på generell forventet økonomisk vekst. På mellomlang sikt, frem til 2019, er 
denne veksten satt til 5 prosent i året, som tilsvarer forventet langsiktig nominell BNP-vekst. Etter 2019 er det lagt til grunn en årlig vekst 
på 2,5 prosent, som tilsvarer forventet langsiktig inflasjon. For vurderingsenheter hvor det er lagt til grunn en avvikende veksttakt, er det 
gitt en begrunnelse i beskrivelsen nedenfor. 
 
Diskonteringsfaktoren er basert på en vurdering av hva som er markedets langsiktige avkastningskrav for den type virksomhet som inngår i 
vurderingsenheten. Avkastningskravet reflekterer risiko i virksomheten. Nedskrivningstestene er i utgangspunktet gjennomført på 
kontantstrømmer etter skatt for å kunne benytte markedets avkastningskrav direkte. Dersom testen viser at det kan foreligge behov for 
nedskrivning, foretas en grundigere gjennomgang av enheten som også omfatter en vurdering av verdien på kontantstrømmer før skatt. I 
vurderingen for regnskapsåret 2009 er det hovedsakelig brukt en diskonteringsfaktor på 9 prosent etter skatt i verdivurderingene. For 
enheter i land utenfor Norden, så som Baltikum, Polen og Russland, er diskonteringsfaktoren justert for landrisiko og langsiktig rente i 
enhetens hjemmemarked. 
 
For enheter hvor balanseført goodwill ligger tett opp til beregnet bruksverdi, har DnB NOR utført sensitivitetsanalyser. I 
sensitivitetsanalysene vurderes hvorvidt en endring innenfor et rimelig mulighetsområde av viktige forutsetninger lagt til grunn i 
verdivurderingen av en enhet, ville føre til at balanseført verdi av enheten overstiger dens bruksverdi. 
 
Goodwill og immaterielle eiendeler med udefinert levetid 
 

DnB NOR Bank ASA Goodwill DnB NOR Bank-konsernet 
Balanseført Balanseført Balanseført Balanseført 

31.12.08 31.12.09 Enhet 31.12.09 31.12.08 

DnB NORD 1) 223 874 

987 987 Retail Norge - morbank 987 987 

502 502 Cresco 502 502 

Nordlandsbanken 478 478 

DnB NOR Finans - Bilfinansiering i Norge 365 365 

DnB NOR Finans - Bilfinansiering i Sverige 319 357 

Svensk Fastighetsförmedling AB 188 290 

SalusAnsvar 215 349 

168 161 Øvrige 328 345 

1 657           1 650           Sum goodwill 3 605           4 548           

 

DnB NOR Bank ASA Immaterielle eiendeler med udefinert levetid DnB NOR Bank-konsernet 
Balanseført Balanseført Balanseført Balanseført 

31.12.08 31.12.09 Enhet 31.12.09 31.12.08 

51 51 Postbanken 51 51 
 

1) DnB NORs andel (51 prosent) av balanseført goodwill i DnB NORD. 
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Note 35 Goodwill og immaterielle eiendeler med udefinert levetid (forts.) 

DnB NORD 
DnB NORD ble etablert i 2005, og selskapet overtok NORD/LBs eksisterende datterbanker i Baltikum og Polen. Balanseført goodwill i 
DnB NORD stammer fra etableringen samt fra oppkjøpet av BISE Bank i Polen i 2007. Verdivurderingen foretas av DnB NORD som vurderer 
de ulike datterbankene som egne vurderingsenheter. Goodwill i DnB NOR tilsvarer 51 prosent av balanseført goodwill i DnB NORD. De 
viktigste forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er vekstforutsetninger, utvikling i finansieringskostnader og marginer samt 
nivået på nedskrivning på utlån. DnB NORD har utarbeidet spesifikke planer frem til 2019 som er benyttet i nedskrivningstestene. 
 

Retail Norge – morbank 
Enheten vedrører bankvirksomheten (utlån og innskudd) i regionnettet i Norge med unntak av Nordlandsbanken og Postbanken, og 
balanseført goodwill består vesentlig av goodwill fra fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR samt noe goodwill fra tidligere overtatte 
kontorer i Gjensidige NOR. Fra 1. juli 2009 ble forretningsområdet Retail Norge etablert. Omorganiseringen medførte at aktiviteten i 
regionnettet i Norge for merkevaren DnB NOR ble samlet i en vurderingsenhet, mens det tidligere ble skilt mellom personkunder i 
Personmarked og SMB-kunder i Bedriftsmarked og betalingstjenester. De viktigste forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er 
utvikling i marginer, volumer og nedskrivning på utlån. 
 

Cresco 
Enheten omfatter ekstern distribusjon av kortkreditter under merkenavnet Cresco. Goodwill stammer fra fusjonen mellom DnB og Gjensidige 
NOR samt tidligere oppkjøpspremie fra kjøp av Gjensidige Banks kredittkortportefølje. De viktigste forutsetningene for kontantstrømmene i 
planperioden er utvikling i marginer, volum og nedskrivning på utlån. På grunn av forutsetning om stigende rentenivå kombinert med høye 
finansieringskostnader, ventes et marginpress i virksomheten. 
 

Nordlandsbanken 
Enheten omfatter bankvirksomheten (utlån og innskudd) i Nordlandsbanken. Goodwill består av oppkjøpspremie ved overtagelse av 
Nordlandsbanken. Nordlandsbanken er videreført som et eget selskap i DnB NOR-konsernet og er en naturlig vurderingsenhet. De viktigste 
forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er utvikling i marginer, volumer og nedskrivning på utlån. 
 

DnB NOR Finans Bilfinansiering - Norge 
Enheten omfatter DnB NORs bilfinansieringsvirksomhet i Norge, og goodwill stammer fra DnB NORs kjøp av SkandiaBanken Bilfinans i 
Norge. Virksomheten ble overtatt fra 31. januar 2008. Kritiske forutsetninger for kontantstrømmene i planperioden er nivået på bilsalget i 
Norge og DnB NOR Finans' evne til å beholde kundeforholdet med viktige bilforhandlere samt langsiktig marginutvikling og nivået på 
nedskrivning på utlån. 
 

DnB NOR Finans Bilfinansiering – Sverige 
Enheten omfatter DnB NOR Finans' virksomhet av bilfinansiering og leasingportefølje i Sverige. Goodwill stammer fra tidligere kjøp av 
leasingportefølje og virksomhet innen forhandlerbasert bilfinansiering i Sverige og fra kjøp av SkandiaBankens bilfinansieringsvirksomhet i 
Sverige i 2008. For 2008 ble virksomhetene fra de respektive kjøpene vurdert separat som egne vurderingsenheter, men fra 2009 er 
virksomheten i Sverige integrert og følges opp som en vurderingsenhet. De viktigste forutsetningene for kontantstrømmene er nivået på 
bilsalget i Sverige, DnB NOR Finans' evne til å beholde kundeforholdet med viktige bilforhandlere, langsiktig marginutvikling og nivå på 
nedskrivninger på utlån. 
 

Svensk Fastighetsförmedling 
Enheten består av Svensk Fastighetsförmedling, eiendomsmeglervirksomhet i Sverige, som ble kjøpt i andre kvartal 2007, samt verdiene av 
økt distribusjonskraft i Sverige for formidling av boliglån. Vurderingsenheten er således samlede resultater fra eiendomsmegling og 
boliglånsvirksomheten. De viktigste forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er utviklingen i boligomsetningen i Sverige, 
langsiktig marginutvikling, nedskrivninger og volumutvikling. 
 

SalusAnsvar 
DnB NOR kjøpte i fjerde kvartal 2007 96 prosent av aksjene i SalusAnsvar, som er en uavhengig distributør av livs- og pensjonsforsikring, 
skadeforsikring og bankprodukter til medlemmer av foreninger og fagforbund i Sverige. I løpet av 2008 ble de resterende fire prosent av 
aksjene kjøpt. Merverdien representerte økt distribusjonskraft til person- og bedriftsmarkedet i Sverige. De viktigste forutsetningene for 
kontantstrømmene i planperioden er volumutvikling i formidling av forsikrings- og bankprodukter. 

 

Postbanken – merkenavn 
Balanseført verdi for merkenavn stammer fra fusjonen med Postbanken i 1999. Postbanken er et sterkt merkevarenavn i det norske 
personmarkedet.  
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Note 35 Goodwill og immaterielle eiendeler med udefinert levetid (forts.) 

Nedskrivninger av goodwill i 2009 
 

DnB NOR Bank ASA Nedskrivninger fordelt på enheter DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 

Svensk Fastighetsförmedling AB 99 

SalusAnsvar 102 

DnB NORD 1) 529 

0 Sum nedskrivninger på immaterielle eiendeler 730              
 

1) Nedskrivning for DnB NORD utgjør DnB NORs andel. 

 
Balanseført goodwill for Svensk Fastighetsförmedling AB inklusive boliglånsporteføljen i Sverige utgjorde 232 millioner svenske kroner, 
tilsvarende 188 millioner kroner ved utgangen av 2009. Det ble foretatt en nedskrivning på 120 millioner svenske kroner, tilsvarende 99 
millioner kroner i tredje kvartal 2009. Det ble også foretatt en nedskrivning tilsvarende 100 millioner kroner i 2008. Nedskrivningen i 2009 
var basert på oppdaterte plantall utarbeidet med basis i dagens strategi, med videreføring av salg av boliglån i egen balanse. Boliglåns-
virksomheten i Sverige er i en etableringsfase, og det er lagt til grunn et forsiktig anslag på utvikling i lønnsomheten fra salget av boliglån. 
Det er ikke forutsatt inntekter fra salg av andre finansielle produkter i det svenske markedet. Det var ikke behov for ytterligere 
nedskrivninger i fjerde kvartal 2009, men konsernets strategi i Sverige er under utredning, og en endring i strategi kan medføre behov for 
fornyet vurdering i løpet av første kvartal 2010. Det er benyttet et avkastningskrav på 9,0 prosent etter skatt, som tilsvarer om lag 10,8 
prosent før skatt. Vurderingsenheten er inkludert i resultatområdet Retail Norge, se note 3 Segmenter. 
 
Goodwill knyttet til SalusAnsvar utgjorde 266 millioner svenske kroner, tilsvarende 215 millioner kroner ved utgangen av 2009. DnB NOR 
har endret strategien for virksomheten, slik at SalusAnsvar nå har fått et mer selvstendig strategiansvar, og investeringen vurderes i større 
grad som en finansinvestering. SalusAnsvars resultatutvikling er påvirket av lavkonjunkturen, og selskapets plantall ble vesentlig nedjustert 
i forhold til det som ble lagt til grunn i verdivurderingen i 2008. Det er ikke lagt til grunn inntekter fra distribusjon av DnB NOR-produkter i 
konstantstrømmen. Det er benyttet et avkastningskrav på 9,0 prosent etter skatt, som tilsvarer om lag 10,8 prosent før skatt. Testen 
konkluderte med et nedskrivningsbehov på 124 millioner svenske kroner, tilsvarende 102 millioner kroner. Vurderingsenheten er inkludert i 
resultatområdet Retail Norge, se note 3 Segmenter. 
 
DnB NORD har store deler av sin virksomhet i Baltikum og Polen, et område som i en lengre periode har hatt meget sterk økonomisk vekst. 
I løpet av 2008 opplevde de baltiske statene en kraftig økonomisk nedkjøling. Den makroøkonomiske situasjonen i Baltikum forverret seg i 
løpet av 2009, og usikkerheten knyttet til virksomheten i disse områdene økte. Resultatene for 2009 viste store nedskrivninger på utlån som 
ga betydelig underskudd i virksomheten, selv om den ordinære driften av bankene var god. DnB NORD har utarbeidet planer frem til 2019 
som er benyttet i goodwilltestene. Plantallene for bankene forutsetter høye nedskrivninger på utlån i Baltikum også i kommende perioder. 
Først fra 2012 er det lagt til grunn en gradvis normalisering av situasjonen. Det er derfor bygget inn forventninger om lav vekst og relativt 
høye nedskrivninger på utlån i de kontantstrømmene som ligger til grunn for verdivurderingen. Reduserte resultatanslag og behov for å 
tilføre kapital til bankene for å tilfredsstille kapitaldekningsregler vil medføre at kontantstrømmene fra virksomheten blir presset. 
Kontantstrømmene er basert på finansielle planer godkjent av DnB NORDs styre.  
 

Ved utgangen av 2009 var balanseført goodwill i DnB NORD knyttet til virksomheten i Litauen, Latvia og Estland nedskrevet til null. 
Enhetene ble testet for verdifall ved utgangen av andre kvartal 2009, hvor konklusjonen var et behov for nedskrivning av goodwill i DnB 
NORDs virksomhet i Baltikum på til sammen 63,5 millioner euro. Basert på nye tester ved utgangen av 2009 ble det konkludert med behov 
for nedskrivning av resterende goodwill, relatert til Litauen, på 6,0 millioner euro. Samlet nedskrivning i Baltikum utgjorde således 69,5 
millioner euro i 2009, tilsvarende en resultateffekt på 613 millioner kroner, hvorav DnB NORs andel utgjorde 313 millioner. Det ble lagt til 
grunn et avkastningskrav etter skatt på 12,2 prosent i verdivurderingen av Litauen, som tilsvarte om lag 14,9 prosent før skatt. 
 
DnB NORDs balanseførte goodwill knyttet til virksomheten i Polen tilsvarte 52,7 millioner euro eller 437 millioner kroner ved utgangen av 
2009. DnB NORDs virksomhet i Polen har vist lav lønnsomhet knyttet til driften, men Polen har en relativt sterk økonomi og 
nedskrivningssituasjonen for utlån er bedre her enn i de baltiske landene. DnB NORD har iverksatt tiltak for å redusere kostnadene og øke 
inntektene, og kombinert med en relativt sterk vekst i netto utlån i planperioden på 11 prosent per år, ventes en bedret lønnsomhet etter 
hvert som tiltakene får effekt. Den langsiktige veksten er forutsatt å være 3 prosent. Vurderingen konkluderte med et nedskrivningsbehov 
knyttet til virksomheten i Polen på 35,3 millioner euro, tilsvarende en resultateffekt på 311 millioner kroner, hvorav DnB NORs andel 
utgjorde 159 millioner. Det ble lagt til grunn et avkastningskrav etter skatt på 10,7 prosent i verdivurderingen av Polen, som tilsvarte om lag 
13,2 prosent før skatt.  
 
Ved utgangen av 2008 hadde DnB NORD balanseført goodwill på 2 millioner euro knyttet til virksomheten i Finland. Filialen i Finland ble 
nedlagt i 2009 og store deler av porteføljen ble solgt til DnB NOR. Goodwill relatert til den finske virksomheten ble dermed skrevet ned til 
null ved utgangen av 2009. Samlede goodwillnedskrivninger i DnB NORDs resultat utgjorde 106,7 millioner euro for 2009, tilsvarende 941 
millioner kroner. Vurderingsenhetene er inkludert i resultatområdet DnB NORD, se note 3 Segmenter. 
 
DnB NOR hadde ved utgangen av 2008 balanseført ytterligere 4,5 millioner euro i goodwill relatert til kjøpet av DnB NORD. Basert på at 
samtlige enheter i DnB NORD ble skrevet ned i løpet av 2009, ble konklusjonen at denne goodwillposten ble skrevet ned i sin helhet med en 
resultateffekt i 2009 på 40 millioner kroner. Nedskrivning av oppkjøpskostnader og DnB NORs andel av nedskrivninger i DnB NORD medførte 
en samlet kostnad på 529 millioner kroner i DnB NORs regnskap i 2009.  
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Note 36 Varige driftsmidler 

DnB NOR Bank ASA  
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Bankbygninger og andre faste eiendommer 64                         50                         

Maskiner, inventar og transportmidler 750                       794                       

Andre varige driftsmidler 3                           1                           

Sum varige driftsmidler 817                       844                       

 

DnB NOR Bank ASA 
Bankbygninger Maskiner, 

og andre faste inventar og 

Beløp i millioner kroner eiendommer transportmidler Totalt 1)

Balanseført verdi per 31. desember 2007 45                         837                       881                       

Tilgang 11                         218                       229                       

Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper

Varige driftsmidler reklassifisert til holdt for salg 

Avhendelser 4                           14                         18                         

Nedskrivning 

Avskrivninger 2) 3                           259                       262                       

Valutakursendringer 1                           12                         13                         

Balanseført verdi per 31. desember 2008 50                         794                       843                       

Opprinnelig anskaffelseskost 85                         2 969                     3 054                     

Samlede av- og nedskrivninger 35                         2 175                     2 211                     

Balanseført verdi per 31. desember 2008 50                         794                       843                       

Tilgang 21                         245                       266                       

Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper

Varige driftsmidler reklassifisert til holdt for salg 

Avhendelser 0                           33                         33                         

Nedskrivning 

Avskrivninger 2) 5                           251                       255                       

Valutakursendringer (2)                          (6)                          (8)                          

Balanseført verdi per 31. desember 2009 64                         750                       813                       

Opprinnelig anskaffelseskost 92                         2 944                     3 036                     

Samlede av- og nedskrivninger 28                         2 194                     2 223                     

Balanseført verdi per 31. desember 2009 64                         750                       813                       

DnB NOR Bank ASA har ikke stilt sikkerheter for lån/funding av varige driftsmidler, herunder eiendom.
 

1) Totalen inkluderer ikke "Andre varige driftsmidler". 
2) Med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket eventuell restverdi avskrives øvrige eiendeler lineært over forventet brukstid innenfor følgende 

rammer: 

Tekniske anlegg 10 år 

Maskiner 3-10 år 

Inventar etc. 5-10 år 

IT-utstyr 3-5 år 

Transportmidler 5-7 år 
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Note 36 Varige driftsmidler (forts.) 

DnB NOR Bank-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Bankbygninger og andre faste eiendommer 506                       569                       

Maskiner, inventar og transportmidler 4 813                     4 522                     

Andre varige driftsmidler 115                       180                       

Sum varige driftsmidler 5 434                    5 271                    

 
 

DnB NOR Bank-konsernet 
Bankbygninger Maskiner, 

og andre faste inventar og 

Beløp i millioner kroner eiendommer transportmidler Totalt 1)

Balanseført verdi per 31. desember 2007 424                       2 897                     3 321                     

Tilgang 120                       2 350                     2 470                     

Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper

Varige driftsmidler reklassifisert til holdt for salg 

Avhendelser 10                         334                       344                       

Nedskrivning 1                           2                           2                           

Avskrivninger 2) 21                         757                       778                       

Valutakursendringer 57                         368                       426                       

Balanseført verdi per 31. desember 2008 569                       4 522                     5 092                     

Opprinnelig anskaffelseskost 675                       8 144                     8 819                     

Samlede av- og nedskrivninger 106                       3 622                     3 728                     

Balanseført verdi per 31. desember 2008 569                       4 522                     5 092                     

Tilgang 185                       1 790                     1 975                     

Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper

Varige driftsmidler reklassifisert til holdt for salg 

Avhendelser 161                       469                       631                       

Nedskrivning 

Avskrivninger 2) 29                         962                       991                       

Valutakursendringer (59)                        (68)                        (127)                      

Balanseført verdi per 31. desember 2009 506                       4 813                     5 319                     

Opprinnelig anskaffelseskost 632                       8 663                     9 294                     

Samlede av- og nedskrivninger 126                       3 850                     3 976                     

Balanseført verdi per 31. desember 2009 506                       4 813                     5 319                     

DnB NOR Bank ASA har ikke stilt sikkerheter for lån/funding av varige driftsmidler, herunder eiendom.
 

1) Totalen inkluderer ikke "Andre varige driftsmidler". 
2) Med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket eventuell restverdi avskrives øvrige eiendeler lineært over forventet brukstid innenfor følgende 

rammer: 
 Tekniske anlegg 10 år 
 Maskiner 3-10 år 
 Inventar etc. 5-10 år 
 IT-utstyr 3-5 år 
 Transportmidler 5-7 år 
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Note 37 Leieavtaler 

DnB NOR Bank ASA Finansiell leasing - utleie DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Bruttoinvestering i leieavtalen

0              0              Forfaller innen 1 år 8 126        5 607        

0              0              Forfaller 1 - 5 år 25 099      25 492      

0              0              Forfaller senere enn 5 år 2 900        2 980        

0              0              Total bruttoinvestering i leieavtalen 36 126      34 079      

Nåverdien av utestående minsteleie

0              0              Forfaller innen 1 år 7 775        3 475        

0              0              Forfaller 1 - 5 år 20 674      20 777      

0              0              Forfaller senere enn 5 år 1 975        5 081        

0              0              Total nåverdi av utestående minsteleie 30 425      29 332      

0              0              Ikke opptjent finansinntekt 5 701        4 746        

0              0              Ikke garanterte restverdier som tilfaller utleier 38            34            

0              0              Akkumulert tapsavsetning 759           367           

0              0              Variabel leie innregnet som inntekt i perioden 133           28            

 
 

DnB NOR Bank ASA Operasjonell leasing - utleie DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Fremtidig minsteleie, ikke kansellerbare avtaler

9              7              Forfaller innen 1 år 80            186          

11            2              Forfaller 1 - 5 år 1 042       1 067       

0              0              Forfaller senere enn 5 år 35            135          

19            9              Total fremtidig minsteleie, ikke kansellerbare avtaler 1 158       1 388        
 
 

DnB NOR Bank ASA Operasjonell leasing - innleie DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Minimum resterende leiebetalinger knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler   

91            66            Forfaller innen 1 år 91            113           

1 251        932           Forfaller 1 - 5 år 1 022        1 385        

7 725        7 517        Forfaller senere enn 5 år 7 611        7 841        

9 068        8 514        Totalt minimum resterende leiebetalinger knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler 8 724        9 339        

Totalt minimum fremtidige fremleiebeløp som forventes mottatt knyttet til 

461           466           ikke kansellerbare fremleieavtaler 154           144           

Leieavtaler kostnadsført i perioden  

765           804           Minimum leiebetalinger 815           784           

0              0              Variabel leie 0 1              

765           804           Totalt kostnadsførte leieavtaler i perioden 815           785           

19            17            Nedskrivning av leiekontrakter 17            19            

 
 
 
Finansiell leasing - utleie 
DnB NOR Bank-konsernets finansielle leasingvirksomhet gjelder DnB NOR Finans og DnB NORD i Polen og Baltikum.  
 
Operasjonell leasing - utleie 
Omfatter operasjonell leasingvirksomhet i DnB NOR Finans og DnB NORD i Polen. 
 
Operasjonell leasing – innleie 
Omfatter i hovedsak innleide lokaler i DnB NOR Bank. Den kraftige veksten i kontraktsfestet minimumsleie i perioden over fem år må ses i 
sammenheng med inngått kontrakt om leie av nytt hovedkontor i Bjørvika i Oslo med innflytting i 2012. 
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Note 38 Andre eiendeler 

DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

888           920           Uoppgjorte sluttsedler 970           927           

366           641           Tidsavgrensede poster 953           801           

557           730           Tilgodehavende remburser og andre betalingstjenester 744           585           

4 131        3 855        Andre tilgodehavender 4 846        4 468        

5 941       6 146       Sum andre eiendeler 7 513       6 781       
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Note 39 Innskudd fra kunder fordelt på kundegrupper 1) 

DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

211 397    216 620    Personmarkedet 234 199     229 737     

57 973      48 307      Shipping (utenriks sjøfart) 48 335      58 123      

29 686      28 916      Eiendomsdrift 30 192      30 511      

26 960      19 927      Industri 21 115      28 555      

101 088    87 831      Tjenesteyting 92 729      104 684     

29 371      26 650      Handel 28 102      30 915      

21 571      26 007      Olje og gass 26 011      21 573      

14 716      25 339      Transport og kommunikasjon 26 255      17 194      

9 542        12 059      Bygg og anleggsvirksomhet 13 652      11 133      

10 340      10 108      Kraft og vannforsyning 11 521      11 497      

2 580        2 864        Fiske og fangst 3 442        3 287        

1 625        1 658        Hotell og restaurant 1 782        1 805        

2 205        2 117        Jordbruk og skogbruk 2 665        2 677        

18 474      16 049      Offentlig forvaltning 17 160      23 924      

32 154      56 131      Finansieringsvirksomhet 56 015      30 525      

569 681    580 583    Sum innskudd fra kunder, nominell hovedstol 613 173     606 138     

632           330           Verdiendringer 454           777           

570 312   580 913   Innskudd fra kunder 613 627   606 915   
 

1) Inndelingen i kundegrupper er basert på Statistisk Sentralbyrås standard for sektor- og næringsgruppering. Fra og med andre kvartal 2009 er det 
innført ny næringskodestandard som samsvarer med EUs nye standard, NACE Rev. 2. Innplasseringen av kundene er bestemt av kundens hoved-
virksomhet. 
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Note 40 Verdipapirgjeld 

DnB NOR Bank ASA 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Sertifikatgjeld, nominell verdi 167 989    194 700    

Obligasjonsgjeld, nominell verdi 1) 224 418    305 356    

Verdijusteringer 5 824        7 623        

Sum verdipapirgjeld 398 231   507 680   

 
Endringer i verdipapirgjeld DnB NOR Bank ASA 

Forfalt/ Valutakurs- Endring verdi- 
Balanse Emittert innløst endring justeringer Balanse 

Beløp i millioner kroner 31.12.09 2009 2009 2009 2009 31.12.08 

Sertifikatgjeld, nominell verdi 167 989          167 989          194 700          0                    194 700          

Obligasjonsgjeld, nominell verdi 1) 224 418          38 157            89 569            (29 526)           305 356          

Verdijusteringer 5 824              (1 799)             7 623              

Sum verdipapirgjeld 398 231         206 147         284 270         (29 526)          (1 799)            507 680         

 

Forfallstidspunkt verdipapirgjeld vurdert til amortisert kost 

per 31. desember 2009 1) 2)
DnB NOR Bank ASA 

Beløp i millioner kroner Norske kroner Valuta Totalt 

2010 0                           57 978                   57 978                   

2011 0                           58 304                   58 304                   

2012 0                           20 719                   20 719                   

2013 0                           20 649                   20 649                   

2014 0                           32 805                   32 805                   

2015 0                           1 852                     1 852                     

2016 og senere 0                           6 771                     6 771                     

Sum obligasjonsgjeld vurdert til amortisert kost, nominell verdi 0                           199 078                 199 078                 

Forfallstidspunkt verdipapirgjeld vurdert til virkelig verdi 

per 31. desember 2009 1)
DnB NOR Bank ASA 

Beløp i millioner kroner Norske kroner Valuta Totalt 

2010 60                         167 929                 167 989                 

Sum sertifikatgjeld, nominell verdi 60                         167 929                 167 989                 

2010 4 380                     0                           4 380                     

2011 5 293                     0                           5 293                     

2012 1 406                     0                           1 406                     

2013 1 968                     0                           1 968                     

2014 11 971                   0                           11 971                   

2015 4                           0                           4                           

2016 og senere 318                       0                           318                       

Sum obligasjonsgjeld til nominell verdi 25 340                   0                           25 340                   

Total verdipapirgjeld vurdert til virkelig verdi, nominell verdi 25 400                   167 929                 193 329                 

Verdijusteringer 775                       5 049                     5 824                     

Verdipapirgjeld 26 175                   372 057                 398 231                 
 

1) Fratrukket egne obligasjoner. 

2) Inkluderer sikret gjeld. 
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Note 40 Verdipapirgjeld (forts.) 

DnB NOR Bank-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Sertifikatgjeld, nominell verdi 168 028    194 852    

Obligasjonsgjeld, nominell verdi 1) 319 917    405 040    

Verdijusteringer 12 962      14 291      

Sum verdipapirgjeld 500 907   614 183   

 

Endringer i verdipapirgjeld DnB NOR Bank-konsernet 
Forfalt/ Valutakurs- Endring verdi- 

Balanse Emittert innløst endring justeringer Balanse 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 2009 2009 2009 2009 31.12.08 

Sertifikatgjeld, nominell verdi 168 028          168 028          194 852          0                    194 852          

Obligasjonsgjeld, nominell verdi 1) 319 917          50 373            91 343            (44 152)           405 040          

Verdijusteringer 12 962            (1 328)             14 291            

Sum verdipapirgjeld 500 907         218 400         286 195         (44 152)          (1 328)            614 183         

 

Forfallstidspunkt verdipapirgjeld vurdert til amortisert kost 

per 31. desember 2009 1) 2)
DnB NOR Bank-konsernet 

Beløp i millioner kroner Norske kroner Valuta Totalt 
2010 0                           38                         38                         
Sum sertifikatgjeld, nominell verdi 0                           38                         38                         

2010 0                           72 218                   72 218                   

2011 0                           77 218                   77 218                   

2012 0                           34 619                   34 619                   

2013 0                           38 210                   38 210                   

2014 0                           32 805                   32 805                   

2015 0                           2 267                     2 267                     

2016 og senere 0                           26 473                   26 473                   

Sum obligasjonsgjeld vurdert til amortisert kost, nominell verdi 0                           283 811                 283 811                 

Total verdipapirgjeld vurdert til amortisert kost, nominell verdi 0                           283 849                 283 849                 

Forfallstidspunkt verdipapirgjeld vurdert til virkelig verdi 

per 31. desember 2009 1)
DnB NOR Bank-konsernet 

Beløp i millioner kroner Norske kroner Valuta Totalt 

2010 60                         167 930                 167 990                 

Sum sertifikatgjeld, nominell verdi 60                         167 930                 167 990                 

2010 5 779                     9                           5 788                     

2011 5 293                     3                           5 296                     

2012 1 406                     6                           1 412                     

2013 1 968                     0                           1 968                     

2014 19 471                   0                           19 471                   

2015 254                       0                           254                       

2016 og senere 1 918                     0                           1 918                     

Sum obligasjonsgjeld til nominell verdi 36 089                   17                         36 106                   

Total verdipapirgjeld vurdert til virkelig verdi, nominell verdi 36 149                   167 947                 204 096                 

Verdijusteringer 1 779                     11 183                   12 962                   

Verdipapirgjeld 37 929                   462 978                 500 907                 
 

1) Fratrukket egne obligasjoner. Utestående obligasjoner med fortrinnsrett i DnB NOR Boligkreditt utgjorde 230,6 milliarder kroner per 31. desember 
2009. Tilhørende sikringsmasse var 322,8 milliarder kroner. 

2) Inkluderer sikret gjeld. 

 



    

DnB NOR Bank-konsernet årsrapport 2009 Årsregnskap 93 

Note 41 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 

 

DnB NOR Bank ASA 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi 21 111      23 843      

Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 6 830        8 007        

Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1) 8 468        9 742        

Verdijusteringer 1 277        2 019        

Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 37 686     43 612     

 

Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån DnB NOR Bank ASA
Forfalt/ Valutakurs- Endring 

Balanse Emittert innløst endring verdi- Balanse 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 2009 2009 2009 justeringer 31.12.08 

Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi 21 111 (2 732) 23 843           

Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 6 830 (1 177) 8 007             

Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1) 8 468 (1 274) 9 742             

Verdijusteringer 1 277 (743) 2 019             

Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 37 686          0                    0                    (5 183)           (743)              43 612          
 
 

DnB NOR Bank ASA
Balanseført verdi i Første forfalls- Balanseført verdi 

Opptaksår Rentesats Forfall i norske kroner 

Ordinær ansvarlig lånekapital

2003 GBP 200       5,125 % p.a. 2015 2010 1 861                

2004 EUR 200       3 mnd EURIBOR + 0,30 % 2016 2011 1 661                

2005 EUR 200       3 mnd EURIBOR + 0,20 % 2015 2010 1 661                

2006 EUR 500       3 mnd EURIBOR + 0,20 % 2017 2012 4 152                

2006 USD 500       3 mnd LIBOR + 0,23 % 2016 2011 2 881                

2007 GBP 150       6,52 % p.a. 2017 2012 1 396                

2008 GBP 250       6,17 % p.a. 2018 2013 2 327                

2008 NOK 1 200    3 mnd NIBOR + 1,60 % 2018 2013 1 200                

2008 NOK 250       7,60 % p.a. 2018 2013 250                   

2008 GBP 400       7,25 % p.a. 2020 2015 3 723                

Sum, nominell verdi 21 111              

Evigvarende ansvarlig lånekapital

1985 USD 215       3 mnd LIBOR + 0,25 % 1 239                

1986 USD 150       6 mnd LIBOR + 0,15 % 864                   

1986 USD 200       6 mnd LIBOR + 0,125 % 1 152                

1996 JPY 3 000    4,00 % p.a. 2011 187                   

1996 JPY 7 000    4,00 % p.a. 2011 437                   

1999 JPY 10 000   4,51 % p.a. 2029 624                   

2006 GBP 250       4,875 % p.a. 2011 2 327                

Sum, nominell verdi 6 830                

Fondsobligasjonslån 1)

2001 USD 400       7,729 % p.a. 2011 2 305                

2002 EUR 350       7,068 % p.a. 2012 2 906                

2007 GBP 350       6,0116 % p.a. 2017 3 257                

Sum, nominell verdi 8 468                

utenlandsk valuta tidspunkt

 

1) Fondsobligasjoner er et kapitalinstrument som er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. 
Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under  
5 prosent eller samlet kapitaldekning faller under 6 prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales 
utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. 
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Note 41 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån (forts.) 

DnB NOR Bank-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi 22 455      25 432      

Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 6 830        8 007        

Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1) 8 468        9 742        

Verdijusteringer 1 297        2 044        

Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 39 051     45 225     
 
 

Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån DnB NOR Bank-konsernet 
Forfalt/ Valutakurs- Endring 

Balanse Emittert innløst endring verdi- Balanse 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 2009 2009 2009 justeringer 31.12.08 

Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi 22 455           (2 978)            25 432           

Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 6 830             (1 177)            8 007             

Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1) 8 468             (1 274)            9 742             

Verdijusteringer 1 297             (747)              2 044             

Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 39 051          0                    0                    (5 428)           (747)              45 225          
 

 
DnB NOR Bank-konsernet 

Balanseført verdi i Første forfalls- Balanseført verdi 
Opptaksår Rentesats Forfall i norske kroner 

Ordinær ansvarlig lånekapital

2003 GBP 200       5,125 % p.a. 2015 2010 1 861                

2003 EUR 15         6 mnd EURIBOR + 0,61 % 2013 125                   

2004 EUR 200       3 mnd EURIBOR + 0,30 % 2016 2011 1 661                

2004 EUR 11         6 mnd EURIBOR + 2,40 % 2014 2009 91                     

2004 EUR 14         6 mnd EURIBOR + 0,61 % 2014 116                   

2005 EUR 200       3 mnd EURIBOR + 0,20 % 2015 2010 1 661                

2005 EUR 3           4,39 % p.a. 2015 21                     

2005 EUR 15         6 mnd EURIBOR + 0,60 % 2015 125                   

2005 EUR 13         6 mnd EURIBOR + 0,60 % 2015 108                   

2006 USD 500       3 mnd LIBOR + 0,23 % 2016 2011 2 881                

2006 EUR 500       3 mnd EURIBOR + 0,20 % 2017 2012 4 152                

2007 GBP 150       6,52 % p.a. 2017 2012 1 396                

2007 EUR 19         6 mnd EURIBOR + 0,90 % 2017 154                   

2008 GBP 250       6,17 % p.a. 2018 2013 2 327                

2008 NOK 1 200    3 mnd NIBOR + 1,60 % 2018 2013 1 200                

2008 NOK 250       7,60 % p.a. 2018 2013 250                   

2008 GBP 400       7,25 % p.a. 2020 2015 3 723                

2008 EUR 49         6 mnd EURIBOR + 2,40 % 2013 407                   

2008 EUR 25         6 mnd EURIBOR + 2,40 % 2013 203                   

Annet (5)                     

Sum, nominell verdi 22 455              

Evigvarende ansvarlig lånekapital

1985 USD 215       3 mnd LIBOR + 0,25 % 1 239                

1986 USD 150       6 mnd LIBOR + 0,15 % 864                   

1986 USD 200       6 mnd LIBOR + 0,125 % 1 152                

1996 JPY 3 000    4,00 % p.a. 2011 187                   

1996 JPY 7 000    4,00 % p.a. 2011 437                   

1999 JPY 10 000   4,51 % p.a. 2029 624                   

2006 GBP 250       4,875 % p.a. 2011 2 327                

Sum, nominell verdi 6 830                

Fondsobligasjonslån 1)

2001 USD 400       7,729 % p.a. 2011 2 305                

2002 EUR 350       7,068 % p.a. 2012 2 906                

2007 GBP 350       6,0116 % p.a. 2017 3 257                

Sum, nominell verdi 8 468                

utenlandsk valuta tidspunkt

 

1) Fondsobligasjoner er et kapitalinstrument som er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. 
Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under  
5 prosent eller samlet kapitaldekning faller under 6 prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales 
utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. 
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Note 42 Avsetninger 

DnB NOR Bank ASA 
Utstedte 

finansielle Pensjons- Andre Sum 

Beløp i millioner kroner garantier 1) forpliktelser 2) avsetninger 3) avsetninger 

Balanseført verdi per 31. desember 2008 132                  3 754              414                  4 299              

Nye avsetninger, resultatført 141                  0                     224                  365                  

Anvendte avsetninger 3                     0                     53                    56                    

Tilbakeførte ubenyttede avsetninger 17                    0                     77                    94                    

Øvrige endringer 0                     (245)                (21)                  (267)                

Balanseført verdi per 31. desember 2009 252                  3 508              487                  4 247              

 

DnB NOR Bank-konsernet 
Utstedte 

finansielle Pensjons- Andre Sum 

Beløp i millioner kroner garantier 1) forpliktelser 2) avsetninger 3) avsetninger 

Balanseført verdi per 31. desember 2008 203                  3 948              457                  4 607              

Nye avsetninger, resultatført 156                  0                     272                  428                  

Anvendte avsetninger 35                    0                     76                    111                  

Tilbakeførte ubenyttede avsetninger 18                    0                     80                    98                    

Øvrige endringer (4)                    (241)                (28)                  (272)                

Balanseført verdi per 31. desember 2009 303                  3 707              544                  4 553              
 

1) Utstedte finansielle garantier måles til det høyeste beløp av mottatt vederlag for garantien med fradrag for eventuelle resultatførte amortiseringer 
og beste estimat for vederlag ved eventuell innfrielse av garantien. Forpliktelsene er kortsiktige. 

2) Pensjonsforpliktelser før netto overfinansiering er inkludert. Se note 23 Pensjoner for spesifikasjon av endringene i regnskapsførte pensjons-
forpliktelser i 2009. 

3) Andre avsetninger omfatter i hovedsak kortsiktige forpliktelser som antas å komme til oppgjør i løpet av 2010. 

 
Note 43 Annen gjeld 

DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

1 055        402           Kortsiktige innlån 638           1 307        

2 798        2 731        Tidsavgrensede poster 3 346        3 576        

0              0              Gjeld knyttet til factoringavtaler 102           154           

895           662           Remburser, sjekker og andre betalingstjenester 682           925           

2 522        1 766        Uoppgjorte sluttsedler 1 766        2 522        

0              5 208        Skyldig konsernbidrag/utbytte - -

280           262           Leverandørgjeld 484           417           

3 058        1 831        Øvrig gjeld 2 820        3 479        

10 608     12 863     Sum annen gjeld 9 839       12 380     
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Note 44  Godtgjørelser og lignende 

Styret vil legge følgende retningslinjer for kompensasjon frem for avstemning på general-
forsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a: 
 

"Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 
DnB NORs retningslinjer 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 resultatorientering. Styret har i forbindelse med fremsettelse av denne erklæringen ikke fattet vedtak som innebærer 
endringer i prinsippene for fastsettelse av godtgjørelse sammenlignet med tidligere fremsatte erklæringer. 

 

Beslutningsprosess 
Styret i DnB NOR ASA har opprettet et kompensasjonsutvalg som består av tre medlemmer: styrets leder, nestleder og i tillegg ett 
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 målkort for konsernsjef 
• Etter forslag fra konsernsjef, beslutte kompensasjon og andre personalrelaterte forhold for konserndirektør revisjon  
• 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 renommérisiko 

 

 A. Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret 

 Godtgjørelse til konsernsjef 
Den totale godtgjørelse til konsernsjefen består av grunnlønn (hovedelement), naturalytelser, variabel lønn og pensjons- og for-
sikringsordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes på bakgrunn av en helhetlig vurdering hvor hovedvekten i den variable delen av 
lønnen baseres på følgende forhold: finansielt resultat, kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og DnB NOR-konsernets omdømme.  

 

Grunnlønnen er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og i finansnæringen 
spesielt. 

 

Variabel lønn til konsernsjefen fastsettes basert på konkret resultatmåling av definerte målområder fastsatt i konsernsjefens målkort og 
en diskresjonær helhetsvurdering. Variabel lønn kan maksimalt utgjøre 50 prosent av fastlønn. Konsernsjefen tildeles ikke 
resultatbaserte ytelser utover nevnte bonus. 

 

Konsernsjef kan i tillegg til variabel lønn gis naturalytelser som bilordning, aviser/tidsskrifter og telefonordninger. Tildeling av natural-
ytelser skal ha sammenheng med konsernsjefens funksjon i konsernet eller være i tråd med markedsmessig praksis og bør ikke være 
vesentlig i forhold til konsernsjefens grunnlønn. 

 

Styret vil respektere inngått avtale med konsernsjef hvoretter pensjonsalder er 60 år med en pensjon som utgjør 70 prosent av fastlønn. 
Dersom ansettelsesforholdet opphører før konsernsjef fyller 60 år, skal han oppebære pensjon fra fylte 60 år med avkorting med 1/14 for 
hvert hele år som gjenstår til han fyller 60 år. Etter avtalen skal konsernsjef gis etterlønn i to år hvis ansettelsesforholdet avsluttes før 
fylte 60 år. Dersom konsernsjef inngår i annet ansettelsesforhold i denne perioden skal det gjøres avkorting 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 grunnlønn (hovedelement), naturalytelser, variabel lønn og pensjons- og for-
sikringsordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser i de ulike forretnings-
områdene. Godtgjørelsen skal gjøre konsernet konkurransedyktig i det aktuelle arbeidsmarkedet og skal fremme konsernets lønnsomhet, 
herunder ønsket inntekts- og kostnadsutvikling. Den totale godtgjørelse skal ikke være egnet til å skade DnB NORs omdømme eller være 
markedsledende, men sikre at DnB NOR tiltrekker seg og beholder ledende ansatte med ønsket kompetanse og erfaring. 

     

Grunnlønnen er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes 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 grunnlønn. 
 

Variabel lønn fastsettes basert på konkret resultatmåling av definerte målområder fastsatt i den enkeltes målkort, samt en diskresjonær 
helhetsvurdering. Ordningen skal være resultatavhengig uten å være risikodrivende. Ordningen skal ikke være egnet til å skade 
DnB NORs omdømme. Det er fastsatt et øvre tak for utbetaling av variabel lønn (bonus) på inntil 50 prosent av fastlønn. Styret kan for 
spesielle stillinger gjøre unntak hvis det er nødvendig for å gi konkurransedyktige betingelser. Selv om den totale godtgjørelsen i sist-
nevnte tilfelle skal være konkurransedyktig, skal den ikke være markedsledende.   
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Note 44  Godtgjørelser og lignende (forts.) 

Pensjonsordning og eventuell avtale om etterlønn og lignende skal sees i sammenheng med øvrig godtgjørelse og skal gi konkurranse-
dyktige betingelser. Pensjonsordning og sluttvederlag må ikke i sine ulike komponenter eller i sum være egnet til å skade DnB NORs 
omdømme.  

 

Som hovedregel inntrer rettigheter til pensjon ved fylte 65 år, med muligheter for tilpassinger. I henhold til konsernets ordning for alle  
ansatte bør rettigheter til ytelsesbasert pensjon ikke overstige 70 prosent av fastlønn begrenset oppad til 12 ganger folketrygdens 
grunnbeløp. Imidlertid vil konsernet respektere tidligere inngåtte avtaler. 

 

 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 m.v. for det kommende regnskapsåret 
Av den variable lønnen til konsernsjef og ledende ansatte investeres en andel tilsvarende 20 prosent av brutto opptjent variabel lønn i 
aksjer i DnB NOR ASA med en bindingstid på to år før aksjene kan omsettes. Retningslinjer er etablert. 

 

Ytterligere aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som kun er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksje-
kursen 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 NOR-konsernet, adgang til å delta i et aksjetegningsprogram for 
ansatte. 

 

 C. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår 

Det ble rekruttert en ny konserndirektør fra 1. april 2009 på ordinære pensjonsvilkår, og med pensjonsalder 65 år. Det ble også ansatt 
en konserndirektør fra annen stilling i konsernet fra 1. juli hvor eksisterende avtale knyttet til pensjon videreføres. 

 

Konsernsjef Rune Bjerke valgte å avstå fra nominell lønnsøkning og bonusutbetaling i 2009 (basert på konsernets resultat for 2008). 
 

Resultatlønnsavtale for 2009 for leder av DnB NOR Markets avviker (som i tidligere år) fra modellen for øvrige konserndirektører. 
Avtalen har et høyere øvre tak for utbetaling, og resultatlønn opptjent i 2009 fratrukket skatt vil i sin helhet investeres i aksjer i DnB 
NOR ASA. Aksjene har en bindingstid på tre år. 
 
Forøvrig har retningslinjer fastsatt for 2009 blitt fulgt. 
 

 D. Redegjørelse for virkningene for selskapet og aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse i form av tildeling av aksjer,  

  tegningsretter, opsjoner m.v. 
Av variabel lønn til konsernsjef og ledende ansatte investeres en andel tilsvarende 20 prosent av brutto opptjent variabel lønn i aksjer i 
DnB NOR 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 har vært styreleder i DnB NOR Bank ASA fra 18. juni 2008. Hun mottok i 2009 en samlet godtgjørelse på 355 tusen 
kroner, sammenlignet med 188 tusen i 2008. I tillegg mottok styrelederen i 2009 godtgjørelse på 430 tusen kroner for styreledervervet i 
DnB NOR ASA, sammenlignet med 358 tusen i 2008.  
 
 
Konsernsjefens betingelser 
Rune Bjerke mottok i 2009 en ordinær godtgjørelse på 4 639 tusen kroner, mot 4 311 tusen i 2008. Endringen skyldtes helårseffekten av 
lønnsøkning gitt i 2008. Styret i DnB NOR ASA fastsatte konsernsjefens bonus for 2009 til 676 tusen kroner. Bonusen vil bli utbetalt i 2010. 
Rune Bjerke valgte å avstå fra bonus opparbeidet i 2008. Beregnet fordel av naturalytelser var 305 tusen kroner, mot 246 tusen i 2008. 
Kostnaden i forbindelse med konsernsjefens pensjonsordning utgjorde 3 272 tusen kroner for regnskapsåret 2009, mot 2 995 tusen i 2008. 
Kostnadene fordeles mellom DnB NOR ASA og DnB NOR Bank ASA. 
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Note 44  Godtgjørelser og lignende (forts.) 

Godtgjørelser og lignende i 2009 DnB NOR Bank-konsernet 
Bonus opp- Bonus opp-

Fast Utbetalt Utbetalt tjent i 2008, Natural- Totale tjent i 2009, Periodisert Nåverdi av

årslønn honorar lønn utbetalt i ytelser godtgjørelser utbetales Utlån per pensjons- pensjons-

Beløp i tusen kroner 31.12.09 1) i 2009 2) i 2009 3) 2009 4) 5) i 2009 6)   i 2009 i 2010 5) 31.12.09 7) kostnad avtale 8)

Styret i DnB NOR Bank ASA

Anne Carine Tanum (leder) -              785          -              -              0              785        -             0               -              -              

Bent Pedersen (nestleder) -              630          -              -              0              630        -             0               -              -              

Per Hoffmann 561          520          573          0              23            1 116      10           1 656         44            1 706       

Kari Lotsberg -              260          -              -              0              260        -             0               -              -              

Kai Nyland -              260          -              -              749          1 009      -             133            -              -              

Torill Rambjør -              260          -              -              0              260        -             13              -              -              

Ingjerd Skjeldrum 613          520          637          0              12            1 169      10           496            70            1 966       

Sum styret 1 174       3 235       1 210       0              785          5 229      20           2 299         115          3 672       

Konsernledelsen

Rune Bjerke, konsernsjef 4 437       -              4 639       0              305          4 945      676         106            3 272       8 846       

Bjørn Erik Næss, konserndirektør 3 186       -              3 187       956          195          4 339      1 045      2 644         2 704       4 646       

Ottar Ertzeid, konserndirektør 1 650       -              2 520       6 300       166          8 986      8 410      6               509          5 598       

Liv Fiksdahl, konserndirektør 1 715       -              1 744       497          184          2 425      696         2 728         637          5 543       

Solveig Hellebust, konsern-
  direktør (fra 01.04.09) 1 850       -              1 308       -              127          1 435      565         0               142          107          

Cathrine Klouman, konserndirektør 2 098       -              2 133       629          161          2 923      797         3 639         952          5 657       

Kari Olrud Moen, konsern-
  direktør (til 01.04.09) 1 383       -              1 498       277          146          1 921      598         0               381          1 327       

Jarle Mortensen, konsern-
  direktør (til 01.07.09) 1 500       -              1 718       200          176          2 094      710         2 722         382          5 829       

Karin Bing Orgland, konsern-
  direktør (fra 01.07.09) 2 700       -              2 351       1 144       160          3 655      924         67              1 113       15 055     

Tom Rathke, konserndirektør 2 800       -              3 005       420          219          3 644      1 200      362            2 019       11 814     

Åsmund Skår, konsern-
 direktør (til 20.02.09) 2 913       -              3 058       437          91            3 586      701         269            1 335       17 366     

Leif Teksum, konserndirektør 3 195       -              3 244       959          233          4 436      1 048      1 939         2 071       30 137     

Sum konsernledelsen 29 426     -              30 406     11 818     2 165       44 390    17 370     14 482       15 517     111 923    

Kontrollkomiteen

Frode Hassel (leder) -              389          -              -              -              389        -             0               -              -              

Svein Brustad -              243          -              -              -              243        -             0               -              -              

Svein Norvald Eriksen -              245          -              -              -              245        -             1 264         -              -              

Ingebjørg Harto (til 21.04.09) -              216          -              -              -              216        -             0               -              -              

Karl Olav Hovden (fra 21.04.09) -              36            -              -              122          158        -             0               -              -              

Merete Smith -              282          -              -              -              282        -             0               -              -              

Thorstein Øverland -              283          -              -              -              283        -             0               -              -              

Sum kontrollkomiteen -              1 694       -              -              122          1 816      -             1 264 -              -              

Sum representantskapet -              1 272       -              -              -              1 272      -             -                -              -              

Totalt 30 600     6 201       31 616     11 818     3 072       52 707    17 390     18 045       15 632     115 595    

Sum utlån til øvrige ansatte 12 851 777 
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Godtgjørelser og lignende i 2008 DnB NOR Bank-konsernet 
Bonus opp- Bonus opp-

Fast Utbetalt Utbetalt tjent i 2007, Natural- Totale tjent i 2008, Periodisert Nåverdi av

årslønn honorar lønn utbetalt i ytelser godtgjørelser utbetales Utlån per pensjons- pensjons-

Beløp i tusen kroner 31.12.08 1) i 2008 2) i 2008 3) 2008 5) i 2008 6)   i 2008 i 2009 4) 5) 31.12.08 7) 
kostnad avtale 8)

Styret i DnB NOR Bank ASA

Olav Hytta (leder til 18.06.08) -             393         -             -             4             396           -              164            -              -              

Anne Carine Tanum 
  (leder fra 18.06.08) -             545         -             -             1             546           -              0 -              -              

Bent Pedersen (nestleder) -             610         -             -             0 610           -              0 -              -              

Per Hoffmann 559         505         588         16           192         1 301         0 1 699         47            1 762       

Kari Lotsberg -             253         -             -             0 253           -              0               -              -              

Kai Nyland (fra 18.06.08) -             138         -             -             824         961           -              162 -              -              

Torill Rambjør -             253         -             -             1             253           -              0 -              -              

Tore Olaf Rimmereid (til 18.06.08) -             253         -             -             1             253           -              0 -              -              

Ingjerd Skjeldrum 600         505         656         16           325         1 502         0 93              68            1 978       

Sum styret 1 159      3 453      1 244      32           1 347      6 076         0             2 117         115          3 739       

Konsernledelsen

Rune Bjerke, konsernsjef 4 437      -             4 311      1 276      246         5 833         0 98              2 995       5 583       

Tom Grøndahl, visekonsernsjef
  (til 01.03.08) -             -             2 893      819         349         4 061         -              675            2 492       31 196     

Ottar Ertzeid, konserndirektør 1 650      -             2 600      7 016      357         9 973         6 300       0               617          6 385       

Liv Fiksdahl, konserndirektør 1 715      -             1 794      725         417         2 936         497          2 908         768          6 206       

Anne-Brit Folkvord, konserndirektør
  (til 29.09.08) -             -             1 755      500         339         2 594         -              819            1 054       10 148     

Cathrine Klouman, konserndirektør 2 098      -             2 140      610         191         2 941         629          3 185         1 146       6 012       

Bjørn Erik Næss, finansdirektør
  (fra 09.03.08) 3 186      -             2 422      0             150         2 573         956          7 844         3 593       3 489       

Kari Olrud Moen, konstituert konsern-
  direktør (fra 29.09.08) 1 383      -             1 486      447         146         2 079         277          0               506          1 322       

Tom Rathke, konserndirektør 2 800      -             3 144      797         194         4 135         420          1 610         2 042       10 472     

Åsmund Skår, konserndirektør 2 912      -             3 035      841         551         4 427         437          1 539         1 641       20 618     

Leif Teksum, konserndirektør 3 195      -             3 283      916         359         4 558         959          2 070         2 118       30 361     

Sum konsernledelsen 23 376     -             28 862     13 948     3 300      46 110       10 474     20 747       18 974     131 793    

Kontrollkomiteen

Frode Hassel (leder) -             385         -             -             -             385           -              0               -              -              

Svein Brustad -             240         -             -             -             240           -              0               -              -              

Svein Norvald Eriksen -             245         -             -             -             245           -              1 398         -              -              

Ingebjørg Harto -             240         -             -             -             240           -              0               -              -              

Merete Smith (fra 30.04.08) -             200         -             -             -             200           -              0               -              -              

Thorstein Øverland -             270         -             -             -             270           -              0               -              -              

Sum kontrollkomiteen -             1 581      -             -             -             1 581         -              1 398 -              -              

Sum representantskapet -             1 226      -             -             -             1 226         -              -                -              -              

Totalt 24 535     6 259      30 107     13 980     4 647      54 992       10 474     24 261       19 089     135 532    

Sum utlån til øvrige ansatte 11 934 457 
 

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 NOR-konsernet for arbeid i styrer og utvalg. For de som har mottatt honorar for flere verv,  

er følgende honorarer i 2009 relatert til styrevervet i DnB NOR Bank ASA: 
  Anne Carine Tanum: 355 tusen kroner 
  Bent Pedersen: 285 tusen kroner 
   Per Hoffmann: 260 tusen kroner  
   Ingjerd Skjeldrum: 260 tusen kroner 
3) Omfatter lønnsutbetalinger for hele året, det vil si utover den perioden enkelte har vært medlem av styret eller konsernledelsen, og feriepenger av 

bonusutbetalinger. 
4) 20 prosent av brutto resultatbasert lønn i 2009 er gjort opp i form av aksjer til markedskurs på tildelingstidspunktet som var 7. mai 2009. Det ble 

samlet kjøpt 20 436 aksjer i markedet til kurs 44,89 kroner per aksje. Aksjene har en bindingstid på to år. 
5) Konserndirektør Ottar Ertzeid, leder av DnB NOR Markets, har en resultatbasert lønn bestående av en fast del og en variabel del. Størrelsen på 

resultatlønnen er avhengig av oppnådd resultat i forretningsområdet og utviklingen over tid. Resultatlønn opptjent i 2009 fratrukket skatt vil i sin 
helhet investeres i aksjer i DnB NOR ASA. Aksjene har en bindingstid på tre år. 

6) Naturalytelser inkluderer blant annet oppgjør fra ansattefond i 2008 og pensjonsutbetaling. 
7) Utlån til aksjonærvalgte tillitsvalgte er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til ansatte i DnB NOR er gitt på funksjonærbetingelser, som er nær 

ordinære kundevilkår. 
8) Nåverdi av pensjonsavtale er påløpt pensjonsforpliktelse eksklusive innbetalte midler på forsikrede pensjonsordninger. Forutsetninger benyttet ved 

aktuarmessige beregninger av periodisert pensjonskostnad og nåverdi av pensjonsavtale fremkommer av note 23 Pensjoner. 
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Øvrige opplysninger om pensjonsavtaler 
Rune Bjerke har en pensjonsavtale som innebærer pensjon lik 70 prosent av fastlønn fra fylte 60 år. Ottar Ertzeid, Liv Fiksdahl, Cathrine 
Klouman, Bjørn Erik Næss, Kari Olrud Moen, Tom Rathke og Leif Teksum har pensjonsavtaler som innebærer pensjon lik 70 prosent av 
fastlønn fra fylte 62 år. Karin Bing Orgland har en pensjonsavtale som innebærer pensjon lik 70 prosent av fastlønn fra fylte 65 år. Solveig 
Hellebust har en pensjonsavtale som innebærer pensjon lik 70 prosent av fastlønn, begrenset oppad til 12 G, fra fylte 65 år. 
 
 
Tegningsrettprogram for ansatte  
Det var ikke etablert tegningsrettprogram i DnB NOR Bank-konsernet ved utgangen av 2009. 
 
 

DnB NOR Bank ASA Godtgjørelse til valgt revisor DnB NOR Bank-konsernet 
2008 2009 Beløp i tusen kroner 2009 2008 

4 539        4 662        Lovpålagt revisjon 15 731        12 328        

1 126        250           Andre attestasjonstjenester 1 208         2 747         

2 191        281           Skatte- og avgiftsrådgivning 1) 501            2 532         

407           0              Andre tjenester utenfor revisjon 489            903            

8 263        5 193        Sum godtgjørelse til valgt revisor 17 929        18 510        

413           Tilleggstjenester 1. januar - 30. april 2008 2) 716             
 

1) I hovedsak knyttet til skattebistand for ansatte i utlandet. 
2)  Revisjonsselskapet Ernst & Young AS ble valgt som ny revisor for DnB NOR Bank ASA fra og med 2008 på generalforsamlingen den 30. april 2008. 
 Tilleggstjenester i perioden 1. januar til 30. april 2008 gjelder tidligere revisor. 

 
Note 45 Opplysninger om nærstående parter 

DnB NOR Bank ASA er 100 prosent eiet av DnB NOR ASA. DnB NOR-konsernets største eier er Staten ved Nærings- og 
handelsdepartementet som eier og kontrollerer 34 prosent av aksjene i morselskapet DnB NOR ASA.   
 

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 i tabellene nedenfor 
omfatter tilknyttede selskaper samt Sparebankstiftelsen DnB NOR. Se note 32 for spesifikasjon av tilknyttede selskaper. Utlån til 
styremedlemmer samt 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 andre selskaper i DnB NOR-
bankkonsernet er vist i egen tabell. 
 

Transaksjoner med nærstående parter DnB NOR Bank-konsernet 
Konsernledelse og styre Nærstående selskaper 

Beløp i millioner kroner 2009 2008 2009 2008 

Utlån per 1. januar 26                         15                         9                           14                         

Nye utlån/tilbakebetalinger i året (7)                          6                           372                       (5)                          

Endringer i nærstående parter 3                           4                           -                           -                           

Utlån per 31. desember 22                          26                          381                       9                            

Renteinntekter 1                            1                            0                            1                            

Innskudd per 1. januar 1) 20                         11                         11 084                   10 109                   

Innskudd/uttak i året 7                           11                         (1 382)                   984                       

Endringer i nærstående parter (2)                          (2)                          0                           (9)                          

Innskudd per 31. desember 24                          20                          9 702                    11 084                  

Rentekostnader 1                            1                            188                       400                       

Garantier 1) -                            -                            20 869                  17 220                  
 

1) DnB NOR har balanseført utlån som juridisk er overført til Eksportfinans, hvor DnB NOR har stilt garanti. Avtalen medfører at DnB NOR fortsatt har 
rente- og kredittrisiko knyttet til overført portefølje. Ved utgangen av 2009 og 2008 utgjorde disse porteføljene henholdsvis 9 215 og 9 999 
millioner kroner. Motposten til utlånene er innskudd/innbetalte beløp fra Eksportfinans. DnB NOR har også stilt garanti for øvrige utlån i 
Eksportfinans. 

 

Det ble ikke foretatt nedskrivninger på utlån til nærstående parter i 2009 og 2008. Det vises for øvrig til note 44 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 NOR 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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DnB NOR Bank ASA Transaksjoner med andre enheter i DnB NOR-konsernet DnB NOR Bank-konsernet 
2008 2009 Beløp i millioner kroner 2009 2008 

208 713      223 140      Utlån per 31. desember 14 168       15 126        

7 830         4 591         Andre fordringer per 31. desember 1 783         4 675         

16 158        35 182        Innskudd per 31. desember 20 134       7 091         

27 711        12 497        Annen gjeld per 31. desember 1) 437            1 666         

9 693         6 299         Renteinntekter 719            835            

856            474            Rentekostnader 208            342            

1 965         2 346         Netto andre driftsinntekter 2) 802            910            

86              60              Kostnader 48              46              
 

1) Annen gjeld i DnB NOR Bank ASA per 31. desember 2009 gjaldt i hovedsak finansielle derivatkontrakter inngått med DnB NOR Boligkreditt. 
2) DnB NOR Bank ASA inntektsførte henholdsvis 545 millioner og 552 millioner kroner i konsernbidrag fra datterselskaper i 2009 og 2008. 

 
Vesentlige transaksjoner og avtaler med nærstående parter 
 
Eksportfinans 
DnB NOR Bank ASA har en eierandel i Eksportfinans på 40 prosent. Turbulente finansmarkeder medførte store urealiserte tap i likviditets-
porteføljen til Eksportfinans i første kvartal 2008. For å sikre en tilstrekkelig kapitalbase for selskapet iverksatte styret i selskapet tre tiltak:  
 

• Det ble foretatt en aksjeemisjon mot eierne på 1,2 milliarder kroner, hvor alle eierne deltok med sin forholdsmessige andel 

• Det ble inngått en porteføljesikringsavtale hvor eierne ble invitert til å delta. DnB NOR Bank ASAs andel i avtalen tilsvarer 40,43 prosent. 
Gjennom avtalen sikres Eksportfinans mot ytterligere verdifall i porteføljen etter 29. februar 2008 med inntil 5 milliarder kroner. 
Eventuell gjenvinning av verdier sett i forhold til nominell verdi tilfaller deltagerne i porteføljesikringsavtalen som betaling for sikringen  

• Eksportfinans' største eierbanker, DnB NOR Bank ASA, Nordea Bank AB og Danske Bank A/S, innvilget i første kvartal 2008 en kommitert 
kredittlinje som ga selskapet tilgang til en likviditetsreserve på inntil 4 milliarder dollar. Avtalen ble fornyet i juni 2009. DnB NOR Bank 
ASAs andel av denne avtalen utgjør rundt 2,2 milliarder dollar. Ved utgangen av 2009 hadde Eksportfinans ikke benyttet seg av denne 
kreditten 

 

Transaksjonene med Eksportfinans er inngått på ordinære markedsmessige betingelser som om de var gjennomført mellom uavhengige 
parter. 
 

DnB NOR Boligkreditt 
DnB NOR Boligkreditt AS er 100 prosent eiet av DnB NOR Bank ASA. Et stort antall banktransaksjoner inngås mellom DnB NOR Boligkreditt 
AS (Boligkreditt) og DnB NOR Bank ASA (banken) som del av de ordinære forretningstransaksjonene. Dette omfatter utlån og innskudd samt 
finansielle derivater som ledd i styringen av valuta- og renterisiko. Transaksjonene inngås til markedsmessige betingelser og er regulert i 
"Avtale om overdragelse av låneportefølje mellom DnB NOR Bank ASA og DnB NOR Boligkreditt AS" (overdragelsesavtalen) og "Avtale om 
kjøp av forvaltningstjenester" (forvaltningsavtalen). 
 

Overdragelsesavtalen regulerer overdragelse av utlånsporteføljer som kvalifiserer som sikkerheter ved utstedelse av obligasjoner med for-
trinnsrett (covered bonds). I 2008 ble det samlet overført porteføljer på 93,6 milliarder kroner fra banken til Boligkreditt, og overført 
portefølje i 2009 var 88,5 milliarder kroner. Overdragelsene er basert på markedsmessige betingelser.      
 

Forvaltningsavtalen innebærer at Boligkreditt kjøper tjenester fra banken som omfatter blant annet administrasjon, bankproduksjon, distri-
busjon, kundekontakt, IT-drift og økonomi- og likviditetsstyring. For tjenestene betaler Boligkreditt et årlig forvaltningshonorar basert på for-
valtet utlånsvolum. For nye utlån til kunder som bevilges gjennom bankens salgskanaler, betales i tillegg et salgshonorar per utlån. For 
perioden januar – desember 2009 utgjorde honoraret totalt 761 millioner kroner. 
 

I 2009 investerte banken 130,3 milliarder kroner i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Boligkreditt. Banken benytter 
Boligkredittobligasjoner som sikkerhet for kjøp av statskasseveksler fra Norges Bank som et ledd i tiltakspakken for finansnæringen. 
 

DnB NOR Næringskreditt 
DnB NOR Næringskreditt (Næringskreditt) er 100 prosent eiet av DnB NOR Bank ASA. Kredittforetaket er etablert for å utstede obligasjoner 
med fortrinnsrett til dekning i en sikkerhetsmasse bestående av næringseiendommer, og inngår i bankens likviditetsstyring som kilde til 
finansiering på kort og lang sikt. Finansdepartementet har i sine tiltakspakker åpnet for at slike obligasjoner kan benyttes i bytteordningen 
med statskasseveksler på lik linje med obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Boligkreditt. Obligasjonene vil bli benyttet i bytteavtaler med 
staten, deponert som sikkerhet for lån i sentralbanken eller solgt i markedet. 
 

Selskapet startet sin drift i tredje kvartal 2009. Det ble i 2009 overført engasjementer med en samlet verdi på 11,5 milliarder kroner fra DnB 
NOR Bank ASA til foretaket. Porteføljen er diversifisert i forhold til størrelse og eiendommenes beliggenhet og type. Overføringene skjer i 
dialog med kundene og til markedsmessige betingelser. Næringskreditt kjøper på lik linje med Boligkreditt forvaltnings- og administrative 
tjenester fra DnB NOR Bank ASA. 
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Vital Forsikring 
Vital Forsikring ASA (Vital) har som en del av sin ordinære investeringsvirksomhet tegnet obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av 
Boligkreditt. Vitals investeringer i Boligkreditt er begrenset til børsnoterte obligasjoner med fortrinnsrett. Vitals beholdning av Boligkreditts 
obligasjoner var ved utgangen av 2009 verdsatt til 7,2 milliarder kroner. 
 

DnB NOR Bank ASA har solgt utlån i valuta garantert av Garanti-Instituttet for Eksportkreditt til Vital for et beløp som akkumulert tilsvarer  
2,8 milliarder kroner. Det er i forbindelse med salget inngått rente- og valutaswapper som sikrer Vital mot valutarisiko og gir en samlet 
avkastning basert på norske renter. DnB NOR Bank ASA har fortsatt rente-, oppgjørs- og kredittrisiko knyttet til de aktuelle lånene og etter 
IFRS-regelverket er lånene derfor ikke tatt ut av balansen. Motposten til lånene er bokført som innskudd fra kunder. 
 

Transaksjonene med Vital er inngått på ordinære markedsmessige betingelser som om de var gjennomført mellom uavhengige parter. 

Tiltakspakker 
Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten og bankene bytter statskasseveksler 
mot obligasjoner med fortrinnsrett, OMF, for en avtalt periode. Norges Bank administrerer ordningen på oppdrag fra Finansdepartementet. 
 

I bytteordningen selger staten statskasseveksler til bankene gjennom et tidsbegrenset bytte mot obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene 
står fritt til å disponere de mottatte vekslene og kan selge dem i markedet dersom det er ønskelig. Løpetiden på vekslene vil være tre til seks 
måneder. Bytteavtalene har en varighet på inntil fem år og bankene forplikter seg til å kjøpe nye veksler med seks måneders løpetid ved 
forfall i avtaleperioden. Prisen på disse vekslene tilsvarer NIBOR pluss et påslag tilsvarende margin ved avtaleinngåelsen. Det er et 
tilleggskrav at det ved fornyelse skal være minst 40 basispunkter mellom avtalt rente og renten på statskassevekslene. Ved utløpet av 
avtalene er bankene forpliktet til å kjøpe OMF'ene tilbake fra staten til samme pris som de ble solgt for. Utbetalinger fra OMF'ene godskrives 
bankene samme dag som utbetalingene finner sted, med mindre det foreligger mislighold av bytteavtalen.  
 

DnB NOR Bank ASA har kjøpt obligasjoner fra DnB NOR Boligkreditt som er benyttet som sikkerhet for inngåtte bytteavtaler med Norges 
Bank. Disse obligasjonene er banken forpliktet til å kjøpe tilbake til samme pris som de blir solgt for. Banken mottar renten på OMF'ene, som 
om disse ikke var solgt. Regnskapsmessig behandling av salg av finansielle instrumenter hvor selger beholder vesentlige deler av risiko og 
avkastning knyttet til instrumentet er behandlet i IAS 39.20 Finansielle instrumenter – innregning og måling. Banken vurderer at kravet til 
overføring av risiko og avkastning av obligasjonene i henhold til denne standarden ikke er tilfredsstilt, slik at obligasjonene ikke kan tas ut av 
bankens balanse. På konsolidert basis behandles obligasjonene som egne obligasjoner og nettes ut mot utstedte obligasjoner i DnB NOR 
Boligkreditt. 
  

Bytteavtalene innebærer formelt sett at banken kjøper statskasseveksler fra Norges Bank. På oppstarttidspunktet bokføres disse som inve-
steringer i statskasseveksler. Forpliktelsen til å kjøpe obligasjonene tilbake for det samme beløpet som er mottatt i veksler, bokføres som et 
innlån fra Norges Bank. Ved utgangen av 2009 utgjorde innlånet 118,1 milliarder kroner. Banken hadde en beholdning av statskasseveksler 
knyttet til bytteavtalene på et tilsvarende beløp ved utgangen 2009. 
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Note 46 Forretninger utenfor balansen, betingede utfall og hendelser etter 
balansedagen 

DnB NOR Bank ASA Forretninger utenfor balansen DnB NOR Bank-konsernet 
31.12.08 31.12.09 Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

32 575      24 621      Kontraktsgarantier 26 000      34 367      

22 553      18 138      Betalingsgarantier 19 250      24 582      

14 871      10 702      Lånegarantier 1) 11 774      16 202      

0              939           Garanti overfor Bankenes sikringsfond 939           0              

4 759        4 617        Garantier for skatter m.v. 4 655        4 801        

4 764        3 643        Annet garantiansvar 3 892        5 448        

79 522      62 659      Sum garantiansvar 66 510      85 399      

0              0              Inneståelseserklæringer 8 045        4 499        

79 522      62 659      Sum garantiansvar m.v. *) 74 555      89 899      

322 651    369 299    Udisponerte kredittrammer og tilbud 376 282    361 259    

24 627      14 734      Rembursforpliktelser 14 839      24 896      

496           390           Andre forpliktelser 516           540           

347 774    384 424    Sum forpliktelser 391 638    386 695    

427 296    447 083    Sum garantiansvar og andre forpliktelser utenfor balansen 466 193    476 594    

202 611    151 067    Pantsatte verdipapirer 151 067    202 611    

202 464    150 934     - er stillet som sikkerhet for: Lån 2) 150 934    202 464    

147           133           Annet 133           147           

360          206          *) Herav kontragarantert av finansinstitusjoner 209          566           
 

1) DnB NOR Bank har balanseført utlån som juridisk er overført til Eksportfinans, hvor DnB NOR Bank har stilt garanti. Avtalen medfører at DnB NOR 
Bank fortsatt har rente- og kredittrisiko knyttet til overført portefølje. Balanseført verdi per 31. desember 2009 utgjorde 9 215 millioner kroner i 
utlån til kunder. 

2) 60 780 millioner kroner av pantstillelsen per 31. desember 2009 knytter seg til låneadgang i Norges Bank. Lån i Norges Bank skal i henhold til 
forskrifter være fullt ut sikret ved pantsettelse av rentebærende verdipapirer og/eller av bankens innskudd i Norges Bank.  

 
DnB NOR Bank ASA er som medlem av Continous Linked Settlement Bank (CLS Bank), 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 (p.t. 71 av verdens største banker), i henhold til CLS Bank International Rules, § 9 "Loss Allocations". I henhold til 
dette avtaleverket mellom CLS og medlemsbankene, er den proratariske betalingsforpliktelsen knyttet til slik inndekning av gjenstående 
underbalanse begrenset til USD 30 millioner per medlemsbank. Ved utgangen av 2009 hadde DnB NOR Bank ASA ikke balanseført 
forpliktelse i forbindelse med samarbeidet i CLS. 
 
Betingede utfall 
Høsten 2008 ble det iverksatt etterforskning av DnB NOR som følge av påstander om at banken skulle ha foretatt handler i statspapirer etter 
å ha mottatt innsideinformasjon i tilknytning til regjeringens tiltakspakke. Etterforskningen ble avsluttet 17. februar 2010 og resulterte i et 
forelegg mot DnB NOR ASA på 12 millioner kroner og inndragning av en beregnet gevinst på 14 millioner. Saken mot to ansatte ble samtidig 
henlagt. DnB NOR vedtok forelegget uten rettslig prøving, men fastholder at det ikke ble mottatt ulovlig innsideinformasjon i saken. Det er 
derfor også DnB NORs oppfatning at ingen ansatte gjorde seg skyldige i lovbrudd på vegne av banken. I sin vurdering la DnB NOR vekt på at 
en rettslig prøving ville legge beslag på ressurser fra ledelsen og medarbeiderne over lang tid. 
 
DnB NOR Bank-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. 
 

Bovista ApS i København, som er et heleid datterselskap av RC Real Estate, har saksøkt Bank DnB NORD for inntil 180 millioner danske 
kroner med tillegg av renter, med påstand om at banken urettmessig har benyttet proveny fra salg av eiendommer til nedbetaling av lån 
uten at dette var avklart med selskapet. Banken bestrider kravet. 
 

DnB NOR Markets Inc. i New York er saksøkt for inntil 25 millioner dollar pluss renter og omkostninger i forbindelse med en emisjonsgaranti 
for et obligasjonslån (Lehman Brothers). Selskapet bestrider kravet. 
 

DnB NOR Bank ASA er saksøkt av Ivar Petter Røeggen med krav om at to investeringsavtaler i strukturerte produkter kjennes ugyldige og at 
banken dømmes til å betale saksøker 266 tusen kroner med tillegg av forsinkelsesrenter. Det omtvistede beløpet er i seg selv ikke vesentlig, 
men saken vil kunne ha prinsipiell betydning for håndteringen av lignende saker. Banken bestrider kravet. 
 

I tillegg til søksmålet fra Ivar Petter Røeggen beskrevet ovenfor er det tatt ut et gruppesøksmål med 19 saksøkere mot DnB NOR Bank ASA 
knyttet til salg av strukturerte produkter som omfatter de samme produktene som søksmålet fra Røeggen. Banken motsetter seg at det er 
adgang til gruppesøksmål og bestrider kravet. Tidligere omtalt erstatningskrav fra Hans Bjarne Voster på 500 tusen kroner knyttet til salg av 
strukturerte produkter er løst gjennom et utenrettslig forlik. 
 

 



104  Årsregnskap DnB NOR Bank-konsernet årsrapport 2009 

Note 46 Forretninger utenfor balansen, betingede utfall og hendelser etter 
balansedagen (forts.) 

DnB NOR Bank ASA har anlagt sak mot syv norske kommuner med krav om oppgjør av rentebytteavtaler til markedsmessige betingelser. 
Kommunene har stanset betalingene under avtalene under henvisning til at de anser at fullt oppgjør har funnet sted ved innbetaling av 
restverdien av foretatte investeringer. Bankens krav i søksmålet er 968 millioner kroner med tillegg av forsinkelsesrente. 
 
Hendelser etter balansedagen 
Det ikke fremkommet ny informasjon om vesentlige forhold som var inntruffet eller forelå allerede på balansedagen 31. desember 2009 og 
frem til styrets endelige behandling av regnskapet 17. mars 2010. 
 

 
 
 
 
 

Oslo, 17. mars 2010 
I styret for DnB NOR Bank ASA 

 
 
 
 
 
 
 
  Anne Carine Tanum Bent Pedersen  
 (styreleder) (nestleder)  
 
 
 
 
 
 
  Per Hoffmann Kari Lotsberg Kai Nyland  
 
 
 
 
 
 
  Torill Rambjør Ingjerd Skjeldrum  
 
 
 
 
 
 
   Rune Bjerke  
   (konsernsjef) 
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Erklæring  
i henhold til verdipapirhandellovens § 5-5 

 
Vi bekrefter at bankkonsernets og selskapets årsregnskap for 2009 etter vår beste overbevisning er utarbeidet  
i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av bankkonsernets og selskapets 
eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.  
 
Styrets årsberetning gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til bankkonsernet og selskapet, sammen med en 
beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor. 
 
 
 
 
  Oslo, 17. mars 2010 
  I styret for DnB NOR Bank ASA 
 
 
 
 
 
 
  Anne Carine Tanum Bent Pedersen  
 (styreleder) (nestleder)  
 
 
 
 
 
 
 
  Per Hoffmann Kari Lotsberg Kai Nyland 
 
 
 
 
 
 
 
  Torill Rambjør Ingjerd Skjeldrum 
   
 
 
 
 
 
 
 
 Rune Bjerke Bjørn Erik Næss 
 (konsernsjef) (konserndirektør finans) 
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Revisjonsberetning for 2009 
 
 
 
 
 
 

Til generalforsamlingen og representantskapet i DnB NOR Bank ASA 
 
Vi har revidert årsregnskapet for DnB NOR Bank ASA for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr 7 463 millioner for morselskapet 
og et overskudd på kr 6 139 millioner for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen 
om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av selskapsregnskap og konsernregnskap. 
Selskapsregnskapet består av resultatregnskap, oppstilling over totalresultat, balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer i 
egenkapitalen og noteopplysninger. Konsernregnskapet består av resultatregnskap, oppstilling over totalresultat, balanse, 
kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer i egenkapitalen og noteopplysninger. Forenklet IFRS i henhold til regnskapsloven § 3-9 er 
anvendt ved utarbeidelsen av morselskapets regnskap. International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU er anvendt ved 
utarbeidelsen av konsernregnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og konsernsjef. Vår oppgave er å uttale 
oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. 
 
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske 
Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i 
årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og 
presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets 
formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. 
 
Vi mener at 

• selskapsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling 31. desember 
2009 og av resultatet, kontantstrømmene og endringene i egenkapital i regnskapsåret i samsvar med forenklet IFRS iht. regnskapsloven 
§ 3-9 

• konsernregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av konsernets økonomiske stilling 31. desember 
2009 og av resultatet, kontantstrømmene og endringene i egenkapital i regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting 
Standards som fastsatt av EU 

• 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 

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er 
konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 17. mars 2010 
Ernst & Young AS 
 
 
 
Erik Mamelund  
statsautorisert revisor  
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Kontrollkomiteens uttalelse 
 
 
 
 
 
 

Til representantskapet og generalforsamlingen i DnB NOR Bank ASA 
 
Kontrollkomiteen har ført tilsyn med DnB NOR Bank ASA og bankkonsernet i henhold til lov og instruks fastsatt av Representantskapet. 
 
Kontrollkomiteen har i forbindelse med årsavslutningen for regnskapsåret 2009 gjennomgått årsberetningen, årsregnskapet og revisors 
beretning for DnB NOR Bank ASA. 
 
Komiteen finner at styrets vurdering av DnB NOR Banks og bankkonsernets økonomiske stilling er dekkende og tilrår at årsberetningen og 
årsregnskapet for regnskapsåret 2009 godkjennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslo 17. mars 2010 
 
 
 
 
 
 
  
   Frode Hassel 
   (leder) 
 
 
 
 
  
 
 Svein N. Eriksen Karl Olav Hovden Thorstein Øverland 
 
 
 
 
 
 
 
 Svein Brustad  Merete Smith 
 (varamedlem)  (varamedlem) 
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Nøkkeltall
DnB NOR Bank-konsernet 

2009 2008 

Renteanalyse
1. Sum rentemarginer - volumvektet (%) 1,14         1,02         

2. Rentemargin på ordinære utlån til kunder (%) 1,59         1,00         

3. Rentemargin på innskudd fra kunder (%) 0,29         1,07         

Rentabilitet/lønnsomhet
4. Netto andre driftsinntekter i prosent av samlede inntekter 33,8         30,6         

5. Kostnadsgrad (%) 46,1         48,8         

6. Egenkapitalavkastning (%) 10,0         14,0         

Soliditet
7. Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden (%) 8,4           6,9           

8. Kapitaldekning ved utgangen av perioden (%) 11,4         9,9           

9. Kjernekapital ved utgangen av perioden (millioner kroner) 80 400      77 671      

10. Risikovektet volum ved utgangen av perioden (millioner kroner) 960 208    1 120 428 

Utlånsportefølje og nedskrivninger
11. Periodens individuelle nedskrivninger i prosent av gjennomsnittlig netto utlån til kunder 0,52 0,25

12. Periodens nedskrivninger i prosent av gjennomsnittlig netto utlån til kunder 0,66 0,33

13. Netto misligholdte og nedskrevne engasjementer i prosent av netto utlån 1,69         0,98         

14. Netto misligholdte og nedskrevne engasjementer ved utgangen av perioden (millioner kroner) 19 127      11 922      

Likviditet
15. Innskuddsdekning ved utgangen av perioden (%) 54,4         50,3         

Personal
16. Antall årsverk ved utgangen av perioden 12 263      12 848      

 

 
Definisjoner 
1, 2, 3 Basert på nominelle verdier eksklusive lån til og innskudd fra kredittinstitusjoner og nedskrevne lån, målt mot 3-måneders pengemarkedsrente. 
5 Sum driftskostnader i forhold til sum inntekter. Kostnader er eksklusive goodwillnedskrivninger. 
6 Resultatet er fratrukket minoritetsinteresser og justert for periodens endring i virkelig verdi ført rett mot egenkapitalen. Gjennomsnittlig 

egenkapital er beregnet med utgangspunkt i regnskapsført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser. 
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Kontaktinformasjon 
DnB NOR ASA 
Konsernsjef: Rune Bjerke 
Postadresse: 0021 Oslo 
Besøksadresse: Stranden 21, Oslo 
dnbnor.com 
Tlf: 03000 (fra utlandet: +47 915 03000) 
 

DnB NOR Markets 

Postadresse: 0021 Oslo  
Besøksadresse: Stranden 21, Oslo 
dnbnor.no/markets 
Tlf: 03000 
 

Nordlandsbanken ASA 
Postadresse: 8002 Bodø 
Besøksadresse: Moloveien 16, Bodø  
nordlandsbanken.no 
Tlf: 08900  
 

Postbanken 
Postadresse: 0021 Oslo 
Besøksadresse: Kirkegata 21, Oslo 
postbanken.no 
Tlf: 03820  
 

DnB NOR Finans AS 

Postadresse: Postboks 7125, 5020 Bergen 
Besøksadresse: Lars Hillesgate 30, Bergen 
dnbnorfinans.no 
Tlf: 56 12 85 00 
 

DnB NOR Eiendom AS 
Postadresse: 0021 Oslo 
Besøksadresse: Kirkegata 21, Oslo 
dnbnoreiendom.no 
Tlf: 03000 
 

Postbanken Eiendom AS 
Postadresse: 0021 Oslo 
Besøksadresse: Kirkegata 21, Oslo 
postbankeneiendom.no 
Tlf: 03820 
 

DnB NOR Boligkreditt AS 

Postadresse: 0021 Oslo 
Besøksadresse: Kirkegata 21, Oslo 
Tlf: 03000 
 

DnB NOR Næringsmegling AS 
Postadresse: 0021 Oslo 
Besøksadresse: Stranden 21, Oslo 
dnbnornaringsmegling.no 
Tlf: 22 94 86 60 
 

Utenlandsfilialer 
DnB NOR Bank ASA, filial Danmark 
Postadresse: Amerikakaj, Postboks 879,  
DK-2100 København Ø, Danmark 
Besøksadresse: Dampfærgevej 28, København 
Tlf: +45 333 66 200 
 

DnB NOR Bank ASA, filial Finland 

Adresse: Urho Kekkosen katu 7B, 5 krs,  
FI-00100 Helsinki, Finland 
Tlf: +358 10 548 2100 
 

DnB NOR Bank ASA, filial Sverige 
Postadresse: Box 3041, SE-103 63 Stockholm, Sverige 
Besøksadresse: Kungsgatan 18, Stockholm 
Tlf: +46 8 473 41 00 
 

DnB NOR Bank ASA, Filiale Deutschland 
Postadresse: Postfach 301260, DE-20305 Hamburg, Tyskland 
Besøksadresse: Neuer Wall 72, Hamburg 
Tlf: +49 40 3575200 
 

DnB NOR Bank ASA, London Branch 

Adresse: 20, St. Dunstan’s Hill, GB-London EC3R 8HY, England 
Tlf: +44 207 621 1111 
 

DnB NOR Bank ASA, New York Branch 
Adresse: 200 Park Avenue 31st Floor, New York,  
N.Y. 10166-0396, USA 
Tlf: +1 212 681 3800 
 

DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch 
Adresse: 8 Shenton Way, #48-02, Temasek Tower,  
Singapore 068811 
Tlf: +65 6220 6144 
 

DnB NOR Bank ASA, Shanghai Branch 

Adresse: 901 Shanghai Central Plaza, 381 Huai Hai Zhong Lu, 
Shanghai 200020, Kina 
Tlf: +86 21 6132 2888 
 

DnB NOR Bank ASA, Santiago Branch 
Adresse: Magdalena 140, piso 19 
Las Condes, Santiago, Chile 
Tlf.: +56 2 923 0100 
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Datterselskaper 
Bank DnB NORD A/S 
Adresse: Dampfærgevej 28, DK-2100 København Ø,  
Danmark 
Tlf: +45 76 70 02 00 
 

DnB NOR Luxembourg S.A. 

Postadresse: P.O. Box 867, L-2018 Luxembourg 
Besøksadresse: 13, rue Goethe, Luxembourg 
Tlf: +352 45 49 451 
 

DnB NOR Markets, Inc. New York 
Adresse: 200 Park Avenue 31st Floor, New York,  
N.Y. 10166-0396, USA 
Tlf: +1 212 681 3800 
 

OAO DnB NOR Monchebank 
Adresse: Lenina Avenue 14, 183032 Murmansk, Russland 
Tlf: +7 8152 555 301 
 
Representasjonskontorer 
Houston, USA 

Adresse: Three Allen Center 333 Clay Street,  
Suite 3950 Houston, Texas 77002, USA 
Tlf: + 1 832 214 5800 
 

Rio de Janeiro, Brasil 
Postadresse: Caixa Postal 1620,  
CEP 20001-970 Rio de Janeiro, RJ Brazil 
Besøksadresse: Praia do Flamengo 66,  
Bloco, B Grupo 1014, 22210-903 Rio de Janeiro 
Tlf: +55 21 2285 1795 
 

DnB NOR Bank ASA, India Representative Office 
Adresse: Office no. 35, 3rd floor, 
 Maker Chambers VI 
Nariman Point 
Mumbai 400 021, India 
Tlf.: +91 22 6144 4200 
 

Athen, Hellas 

Adresse: 38, Patriarchou Ioakim Street, 106 75 Athen,  
Hellas 
Tlf: +30 210 720 9574 
 

Investor Relations 
Bjørn Erik Næss 
Konserndirektør Finans 
Tlf: 22 48 29 22 
bjorn.erik.naess@dnbnor.no 
 

Per Sagbakken 

Leder for Investor Relations/kapitalanskaffelse 
Tlf: 22 48 20 72 
per.sagbakken@dnbnor.no 
 

Thor Tellefsen 
Tlf: 22 94 93 88 
thor.tellefsen@dnbnor.no 
 

Trond Sannes Marthinsen 
Tlf: 22 94 93 76 
trond.marthinsen@dnbnor.no 
 
Kommunikasjon 
Trond Bentestuen 

Kommunikasjonsdirektør  
Tlf: +47 950 28 448 
trond.bentestuen@dnbnor.no 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
For informasjon om kundeservice, bankkontorer og nettbanker, se dnbnor.no  

eller ring 04800 (Personmarked) eller 07700 (Bedriftsmarked). 
For informasjon om pressekontakter, se dnbnor.com 
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Styrende organer i DnB NOR Bank ASA 
 

Representantskap 
Medlemmer valgt av aksjonærene 

Nils Halvard Bastiansen, Bærum 
Jan-Erik Dyvi, Oslo 
Toril Eidesvik, Bergen 
Anne Cathrine Frøstrup, Hønefoss 
Elisabeth Grændsen, Lillehammer 
Herbjørn Hansson, Sandefjord 
Leif O. Høegh, Oslo 
Knut Hartvig Johannson, Snarøya 
Alf I. Kirkesæther, Hammerfest 
Tomas Leire, Kristiansand 
Eldbjørg Løwer, Kongsberg 
Dag J. Opedal, Oslo 
Gudrun B. Rollefsen, Hammerfest 
Amund Skarholt, Oslo (leder) 
Arthur Sletteberg, Stabekk 
Merethe Smith, Oslo 
Birger Solberg, Oslo 
Tove Storrødvann, Ski 
Gine Wang, Stavanger 
Hanne Rigmor Egenæss Wiig, Halden 
 

Varamedlemmer valgt av 

aksjonærene 

Erik Buchmann, Oslo 
Turid Dankertsen, Oslo 
Rolf Domstein, Måløy 
Harriet Hagan, Alta 
Bente Hagem, Ås 
Rolf Hodne, Stavanger 
Liv Johannson, Oslo 
Herman Mehren, Nevnlunghamn 
Gry Nilsen, Drammen 
Einar Nistad, Rådal 
Asbjørn Olsen, Skedsmo 
Oddbjørn Paulsen, Bodø 
Anne Bjørg Thoen, Oslo 
Lars Wenaas, Måndalen 
 

Medlemmer valgt av de ansatte 

Else Carlsen, Bødalen 
Bente H. Espenes, Oslo 
Marion Hagland, Tønsberg 
Lillian Hattrem, Ski 
Bjørn Hennum, Drammen 
Svein Ove Kvalheim, Bergen 
Tove Nakken, Trondheim 
Einar Pedersen, Kristiansund 
Eli Solhaug, Oslo 
Marianne Steinsbu, Oslo 

Varamedlemmer valgt av de ansatte 

Tore Müller Andresen, Bergen 
Terje Bakken, Alta 
Randi Bergsveen, Vestre Toten 
Rune André Bernbo, Ås 
Solvor Hagen, Sørum 
Arve Hatlevoll, Oslo 
Eli Jotun, Lillehammer 
Bjørg Dalberg Karlstad, Ringebu 
Vigdis Mathisen, Asker 
Henrik Strand, Songdalen 
Per Storstad, Molde 
Viktor Sæther, Oslo 
Astrid Waaler, Oslo 
Arvid Åsen, Fjell 
 

Kontrollkomité 
Medlemmer 

Svein Norvald Eriksen, Oslo 
Frode Hassel, Trondheim (leder) 
Thorstein Øverland, Oslo 
Karl Olav Hovden, Kolbotn 
 

Varamedlemmer 

Svein Brustad, Hvalstad 
Merete Smith, Oslo 
 
 

Styre 
Medlemmer 

Per Hoffmann, Oslo 
Kari Lotsberg, Enebyberg 
Kai Nyland, Hamar 
Bent Pedersen, Stenløse (nestleder) 
Torill Rambjør, Tjøme 
Ingjerd Skjeldrum, Drammen 
Anne Carine Tanum, Rømskog (leder) 
 

Varamedlemmer for de ansattes 

representanter 

Sverre Finstad, Moelv 
Jorunn Løvås, Fjell 
 

Valgkomité 
Eldbjørg Løwer, Kongsberg 
Per Otterdahl Møller, Skien 
Amund Skarholt, Oslo (leder) 
Arthur Sletteberg, Stabekk  
Reier Søberg, Oslo 
 
 

Konsernledelse 
Konsernsjef 

Rune Bjerke 
 

Konserndirektør Finans 

Bjørn Erik Næss  

 

Konserndirektør Retail Norge 

Karin Bing Orgland 

 

Konserndirektør Storkunder og 

internasjonal 

Leif Teksum 
 

Konserndirektør DnB NOR Markets 

Ottar Ertzeid 
 
Konserndirektør Liv og 
kapitalforvaltning 
Tom Rathke 
 

Konserndirektør HR 

Solveig Hellebust 
 

Konserndirektør Operations 

Liv Fiksdahl 
 

Konserndirektør IT 

Cathrine Klouman 
 
 
 
 
 
 

Intern revisor 
Tor Steenfeldt-Foss 
 

Ekstern revisor 
Erik Mamelund 
 



dnbnor.com

> DnB NOR er hele Norges bank og en 
ledende internasjonal nisjeaktør. Vår visjon 
er å skape verdier gjennom kunsten å 
møte kunden. Alle kunder skal føle seg 
viktige i møte med DnB NOR.




