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PER SAGBAKKEN
Leder for Investor Relations/
kapitalanskaffelse
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•  Konsernet presenterte nye 
fi nansielle mål på kapitalmar-
kedsdagen i London

•  Konsernet igangsatte evalu-
ering av aksjonæravtalen om 
DnB NORD 

•  Fusjonen mellom Nordito og 
danske PBS Holding ble gjen-
nomført

•  Styret besluttet å samle konser-
net under en felles merkevare 
og som en konsekvens av dette 
å fase ut bruken av merkenav-
net Postbanken

•  Banken etablerte egen Face-
book-side

•  DnB NOR Eiendom lanserte 
Iphone-applikasjonen ”Finn din 
bolig”

•  Konsernet utøvde opsjonen 
som ga rett til kjøp av reste-
rende 49 prosent i DnB NORD

•  Konsernet bedret sin posisjon 
med syv plasser på Synovates 
årlige omdømmeundersøkelse 
og var blant de beste bankene

•  Konsernet ble for andre år 
på rad tatt opp i Dow Jones 
Sustainability World Index og 
var dermed blant de 10 pro-
sent beste bedriftene i verden 
i sin bransje innen bærekraftig 
utvikling

•  Konsernet lanserte indeksfond

•  Standard & Poor’s vurderte 
DnB NOR som den ellevte best 
kapitaliserte av de 75 største 
internasjonale bankene på ver-
densbasis 

•  Konsernet fi kk en fremgang fra 
59 poeng i 2009 til 74 poeng i 
2010 på den årlige Greenwich-
undersøkelsen for kundetil-
fredshet i storkundesegmentet

•  DnB NOR ble kåret til en av 
de beste bankene i klassen for 
boliglån over 2 millioner kroner 
av magasinet Dine Penger 

•  Konsernet lanserte produktet 
”Boliglån for ungdom”, BLU

•  Banken innførte døgnåpen 
kundeservice

FINANSKALENDER 2011
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FØRSTE KVARTAL ANDRE KVARTAL TREDJE KVARTAL FJERDE KVARTAL
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DnB NORs rapportering for 2010 består av to trykte rapporter:

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010: Inneholder detaljert infor-
masjon om DnB NORs virksomhet.

ÅRSRAPPORT 2010: Inneholder presentasjon av styret, eier-
styring og selskapsledelse, redegjørelse for driften og fi nansielle 
resultater.

Begge rapportene er tilgjengelige på internett på 
dnbnor.no/om-oss

INNHOLDSFORTEGNELSE
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 4  Styrende organer 
  i DnB NOR ASA
 6   Eierstyring og selskapsledelse

 16  Styrets årsberetning
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DnB NOR

Redegjørelse og 
resultater

2

16

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

1) OM DnB NORS RAPPORTERING

ÅRSRAPPORT 2010 1)

DnB NOR 
i korte trekk

Endringer i 
rammebetingelser

Forretnings områder

Styring i 
DnB NOR

Samfunn og
medarbeidere

 2  Historikk
 2  Juridisk struktur
 3  Norges ledende fi nanskonsern
 4  Hovedtall
 5  Resultater 2010
 5  Nøkkeltall DnB NOR-aksjen 
 6  DnB NORs tilstedeværelse
 7  DnB NORs markedsandeler i Norge
 7  DnB NOR internasjonalt
 8  Forretningsområder
 10  DnB NORs strategi
 12  Redegjørelse fra konsernsjefen

 16  Basel III
 18  Viktige endringer i IFRS
 19  Regulering av godtgjørelser i fi nansnæringen
 19  Rapport fra fi nanskriseutvalget

 22  Inndeling og styring av virksomheten
 24  Retail Norge
 27  Storkunder og internasjonal
 30  DnB NOR Markets
 33  Forsikring og kapitalforvaltning
 36  DnB NORD

40 Konsernledelsen
42 Eierstyring og selskapsledelse (sammendrag)
43 Risikostyring og internkontroll
45 Kapitalstyring og risikokategorier
57 DnB NOR-aksjen

64 Samfunnsansvar
68 Medarbeidere

2

16

22

40

64

INNHOLD



 DnB NOR Virksomhetsrapport 2010    2 DnB NOR I KORTE TREKK    

1) Inkluderer kun vesentlige datterselskaper. 

Sparebanken 
Oslo/Akershus

Sparebanken 
NOR

Den norske 
Hypotekforening

Gjensidige Bank 
/Elcon Finans

Sparebanken 
NOR

Gjensidige NOR 
Sparebank

Fusjon
1985

Oppkjøp
1993

Oppkjøp
1999

Oppkjøp
2006

Fusjon
2003

Fellesbanken Gjensidige Liv

Forenede 
Forsikring

Gjensidige NOR 
Spareforsikring

Oppkjøp
1992

Gjensidige 
NOR ASA

Monchebank

DnB NORD

Omdanning til 
aksjeselskap

Omdanning til 
aksjeselskap

(For operasjonell organisering, se side 8)

DnB

Skandia AM

DnB

Nordlandsbanken

DnB

Oppkjøp
2002

Oppkjøp
2003

Realkreditt

DnB

Vital

DnB

Postbanken

Oppkjøp
1992DnC

Bergen Bank

Fusjon
1990

Oppkjøp
1996

Fusjon
1999

Fire store 
sparebanker

Sparebanken 
ABC

Fusjon
1990

Fusjon
2002

DnB NOR

JURIDISK STRUKTUR

DnB NOR Bank ASA 1) DnB NOR Kapitalforvaltning 
Holding AS

Vital Forsikring ASA
DnB NOR 

Skadeforsikring AS

DnB NOR ASA

Nordlandsbanken
ASA

DnB NOR Finans AS
DnB NOR 

Næringsmegling AS

Postbanken 
Eiendom AS

DnB NOR 
Eiendom AS 

DnB NOR 
Meglerservice AS

DnB NOR 
Boligkreditt AS

DnB NOR 
Næringskreditt AS

DnB NOR 
Luxembourg S.A.

OAO DnB NOR 
Monchebank

Svensk 
Fastighetsförmedling AB

SalusAnsvar AB

Bank DnB NORD AS

Oppkjøp 2005 (51 %) 
og 2010 (49 %)

HISTORIKK

  Norges eldste private bank, etablert i 1822
   Økonomiske, teknologiske og markedsmessige endringer  har bidratt til 
fusjoner og oppkjøp av mange banker som nå utgjør DnB NOR
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Personkunder i Norge 2 200 000

Bedriftskunder i Norge 200 000

Nettbankbrukere i Norge 1 500 000

Kunder i livs- og pensjonsforsikringsselskap i Norge 1 000 000

Skadeforsikringskunder i Norge – personkunder  150 000

Fondskunder i Norge – personkunder 556 000

Kunder i DnB NORD 914 000

Bankkontorer i Norge 220

Bankkontorer i DnB NORD 1) 166 

Internasjonale bank- og representasjonskontorer 2) 26

Årsverk 13 021

1)  Kontorer i Polen, Estland, Latvia og Litauen.
2)   DnB NOR-konsernet er representert i København, Stockholm, Gøteborg, Malmø, Helsingfors, London, Russland (8), Luxembourg, Hamburg, Athen, New York, Houston, Santiago, Rio de Janeiro, 

Shanghai, Singapore, Hong Kong, Chennai og Mumbai.

DnB NOR er Norges største og Nordens nest største fi nanskonsern 
målt etter markedsverdi. Konsernet har et komplett tilbud av fi nansi-
elle tjenester innenfor blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring 
og pensjon for personkunder og bedriftskunder. Det siste året har 
banken lansert en rekke nye produkter, blant annet rimelige indeks-
fond, et av markedets beste boliglån for ungdom, investeringskonto 
og 24-timers åpningstid for kundeservice.

DnB NOR er blant verdens ledende banker innenfor sine internasjo-
nale satsingsområder, spesielt energi, shipping, fi skeri og havbruk. 
Banken er representert i 19 land over hele verden og har 220 bank-
kontorer i Norge. 

Konsernet hadde en forvaltningskapital på 1 862 milliarder kroner 
per 31. desember 2010. DnB NOR er rangert som en av de mest 
solide bankene i verden av Standard & Poor’s.  

NORGES LEDENDE FINANSKONSERN
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Beløp i millioner kroner 2010 2009 2008 2007 2006 

Netto renteinntekter  23 436  22 633  21 910  17 866  15 289 

Netto andre driftsinntekter  16 156  14 994  12 438  13 732  13 204 

Ordinære driftskostnader  18 511  18 911  18 721  15 974  14 263 

Andre kostnader  0  0  0  476  164 

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt  21 081  18 717  15 627  15 148  14 066 

Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler  24  26  52  2 481  365 

Nedskrivninger på utlån og garantier  2 997  7 710  3 509  220  (258)

Driftsresultat før skatt  18 108  11 032  12 170  17 409  14 689 

Skattekostnad  4 121  4 086  3 252  2 387  2 881 

Resultat virksomhet og anleggsmidler holdt for salg, etter skatt  75  80  0  0  0 

Resultat for regnskapsåret  14 062  7 026  8 918  15 022  11 808 

Majoritetsandel av periodens resultat  14 814  8 585  9 211  14 780  11 665 

Minoritetsandel av periodens resultat  (752)  (1 559)  (293)  242  143 

Beløp i millioner kroner 31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06 

Sum eiendeler  1 861 620  1 823 453  1 831 699  1 473 919  1 320 242 

Utlån til kunder  1 170 341  1 114 886  1 191 635  970 504  827 947 

Innskudd fra kunder  641 914  590 745  597 242  538 151  474 526 

Gjennomsnittlig forvaltningskapital for året  1 969 557  1 905 708  1 635 113  1 411 576  1 209 037 

Forvaltet kapital ved utgangen av året  2 140 868  2 075 824  2 140 928  1 834 006  1 687 876 

2010 2009 2008 2007 2006 

Sum rentemarginer (%)  1,15  1,15  1,04  1,00  1,08 

Kostnadsdgrad (%)  47,6  48,1  51,4  50,6  50,1 

Periodens nedskrivninger i prosent av netto utlån til kunder  0,26  0,67  0,33  0,02  (0,03)

Egenkapitalavkastning (%)  13,6  10,6  12,4  22,0  19,5 

Resultat per aksje (kroner)  8,66  6,43  6,91  11,08  8,74 

Utbytte per aksje (kroner) 2)  4,00  1,75  0,00  4,50  4,00 

Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden (%)  10,1  9,3  6,7  7,2  6,7 

Kapitaldekning ved utgangen av perioden (%)  12,4  12,1  9,5  9,6  10,0 

Sluttkurs ved utgangen av perioden (kroner)  81,90  62,75  27,00  83,00  88,50 

Pris/bokført verdi (P/B)  1,20  1,04  0,47  1,51  1,84 

1) For detaljert nøkkeltalloppstilling, se årsrapport 2010, side 124.
2) Utbytteforslag for 2010.

RESULTATREGNSKAP

BALANSER

NØKKELTALL 1)

HOVEDTALL
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Totalavkastning per 31. desember 2010 

Totalavkastning p.a. (%) Siste år Siste to år Siste tre år

DnB NOR 33,3 80,6 3,7

Nordisk gjennomsnitt 1) 19,0 45,9 (5,7)

1) Uvektet gjennomsnitt i lokal valuta av Danske Bank, Swedbank, Nordea, SEB og Handelsbanken.

Utbytte for regnskapsåret

2010 (forslag) 4,00 kroner

2009 1,75 kroner

2008 0,00 kroner

2007 4,50 kroner

2006 4,00 kroner

2010 BLE ET MEGET GODT ÅR for DnB NOR-aksjen. Aksjekursen steg med 33 prosent, og det var vesentlig 
bedre enn et uvektet gjennomsnitt av aksjekursene til nordiske konkurrenter, som økte med 19 prosent. Over 
de siste to- og treårsperiodene har DnB NOR-aksjen også gjort det bedre enn sine nordiske  konkurrenter. 
DnB NOR hadde en markedsverdi på 133 milliarder kroner ved utgangen av 2010 og er tredje største selskap 
notert på Oslo Børs.

RESULTATER 2010

NØKKELTALL DnB NOR-AKSJEN
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DnB NOR Nordiske finanskonsern

Lokal valuta. 31. desember 2009 = 100

Kursutvikling 2010
DnB NOR sammenlignet med nordiske finanskonsern ¹) 

1) Uvektet gjennomsnitt i lokal valuta av Danske Bank, Swedbank, Nordea, SEB og Handelsbanken.
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220 bank-
kontorer i 
Norge
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ADRESSER

1 NORGE
Postadr.: 0021 Oslo

Besøksadr.: Stranden 21, Oslo

dnbnor.no 

facebook.no/dnbnor

Tlf. sentralbord: 03000 

(fra utlandet +47 915 03000)

Tlf. kundeservice privat: 04800 

(fra utlandet +47 915 04800)

Tlf. kundeservice bedrift: 07700 

(fra utlandet +47 915 07700)

For informasjon om bankkon-

torer i Norge, se dnbnor.no

2 SVERIGE
Postadr.: SE-105 88 

Stockholm, Sverige

Besøksadr.: Kungsgatan 18, 

Stockholm

dnbnor.se

Tlf: +46 8 473 41 00

Lilla Bommen 1,  

SE-411 04 Göteborg, Sverige

Tlf: +46 31 333 4600

Jungmansgatan 12, 

SE-211 19 Malmö, Sverige

Tlf: +46 8 473 41 00

3 DANMARK
Postadr.: Postboks 879, 

DK-2100 København Ø, 

Danmark

Besøksadr.: Dampfærgevej 28, 

4. sal, København 

dnbnor.dk

Tlf: +45 33 36 62 00

4 FINLAND
Urho Kekkosen katu 7B, 

5 krs, FI-00100 Helsingfors, 

Finland

Tlf: +358 105 482 100

5 ESTLAND
Tartu mnt. 10, Tallinn, 

Estland

dnbnord.ee

Tlf: +372 686 8500

6 LATVIA
Skanstes iela 12, Riga, 

LV-1013, Latvia

dnbnord.lv/en

Tlf: +371 6 7171880

7 LITAUEN

J. Basanavičiaus str. 26, 

03601 Vilnius-6, Litauen

dnbnord.lt/en

Tlf: +370 5 239 3444

8 ENGLAND
20, St. Dunstan’s Hill, 

GB-London EC3R 8HY, England

Tlf: +44 20 7621 1111

9 TYSKLAND
Postadr.: Postfach 301260, 

DE-20305 Hamburg, Tyskland

Besøksadr.: Neuer Wall 72, 

Hamburg

Tlf: +49 40 35 75 200

10 POLEN
ul. Postepu 15C

02 - 676 Warsawa, Polen

dnbnord.pl/en

Tlf: +48 22 524 10 00

11 HELLAS
38, Patriarchou Ioakim Street, 

10675 Athen, Hellas

Tlf: +30 210 720 9574

12 LUXEMBOURG
Postadr.: P.O. Box 867, 

L-2018 Luxembourg

Besøksadr.: 13, rue Goethe, 

Luxembourg

dnbnor.lu

Tlf: +352 45 49 45 1

13 RUSSLAND
Lenina Av., 14, 

Murmansk 183032, Russland

monb.com/en

Tlf: +7 8152 555 300 

14 USA, NEW YORK
200 Park Avenue, 31st fl oor, 

New York, N.Y. 10166-0396, 

USA

Tlf: +1 212 681 3800

15 USA, TEXAS
Three Allan Center, 333 Clay 

Street, Suite 3950, Houston , 

Texas 77002, USA

Tlf: +1 832 214 5800

16 CHILE
Magdalena 140, 19th fl oor,

Las Condes, Santiago, Chile

Tlf: +56 2 923 0100

17 BRASIL
Postadr.: Caixa Postal 1620, 

CEP 20001-970, 

Rio de Janeiro, RJ Brasil

Besøksadr.: Praia do Flamengo 

66, Bloco, B/Sala 1014, 

22228-900 Rio de Janeiro

Tlf: +55 21 2285 1795

18 INDIA, MUMBAI
Offi ce no 35, 3rd fl oor,

Maker Chambers VI,

Nariman Point, 

Mumbai 400021, India

Tlf: +91 22 6144 4200

19 INDIA, CHENNAI
No. 2 Leith Castle Center 

Street

Santhome High Road

Chennai 600 028, India

Tlf: +91 44 4210 0982

20 SINGAPORE  
8 Shenton Way, #48-02, 

Temasek Tower 

Singapore 068811

Tlf: +65 6220 6144

21 KINA, HONG KONG  
3305-3306, The Center,

99 Queen’s Road Central,

Hong Kong

Tlf: +852 28 68 29 11

22 KINA, SHANGHAI
901, Shanghai Central Plaza,

381 Huai Hai Zhong Lu,

Shanghai, 200020, Kina

Tlf: +86 21 6132 2888 

DnB NORS TILSTEDEVÆRELSE
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Øvrige internasjonale enheter

Norske enheter

DnB NORD

14 %

81 %

4 556

2 048

162

59

83 %

5 %

12 %

5 %

Andel inntekter i
internasjonale enheter
2010 

Utlån i DnB NORs
internasjonale enheter
Milliarder kroner

Andel utlån i
internasjonale enheter 
per 31.12.10

2009 2010 2009 2010

4 165

2 242

139

68

Inntekter i DnB NORs
internasjonale enheter
Millioner kroner

DnB NORs markedsandeler

Utlån
per 31.12.10

Innskudd
per 31.12.10

Forsikringsfond
per 31.12.10

Midler forvaltet i fond
per 31.12.10

29 %

1) Andel av utlån fra kredittinstitusjoner
2) Inkluderer offentlig marked

Utlån¹)

per 31.12.10
Innskudd

per 31.12.10
Forsikringsfond ²)

per 31.12.10
Midler forvaltet i fond

per 31.12.10

51 %32 %28 %

22 %26 %35 %24 %

Personmarkedet

Næringslivet

DnB NORS MARKEDSANDELER I NORGE

DnB NOR INTERNASJONALT
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RETAIL NORGE

Nøkkeltall per 31.12.10

Retail Norge betjener konsernets 2,2 millioner personkunder og 180 000 
bedriftskunder i kontornettet i Norge. En samordnet betjening av de ulike 
kundesegmentene i lokalmarkedet, konkurransedyktige produkter og god 
rådgivning skal bidra til å bedre kundetilfredsheten. DnB NOR har Norges 
største distribusjonsnett for fi nansielle tjenester og skal være hele Norges 
lokalbank med storbankens kompetanse. Banktjenester på mobiltelefon 
er i kraftig vekst, og DnB NOR er ledende når det gjelder utvikling av slike 
tjenester til både person- og bedriftskunder.

Driftresultat før skatt 6 719 mill. kr

Utlån 759 mrd. kr

Innskudd 384 mrd. kr

Avkastning på risikojustert kapital 24,1 %

Kostnadsgrad 57,0 %

Årsverk 4 842

STORKUNDER OG INTERNASJONAL

Nøkkeltall per 31.12.10

Storkunder og internasjonal betjener konsernets største norske bedrifts-
kunder og har ansvar for DnB NORs internasjonale bankvirksomhet. 
Forretningsområdet bygger sin virksomhet på gode og langsiktige kunde-
relasjoner, et bredt produktspekter og evne til å bistå kundene med 
fi nansielle tjenester tilpasset markedssituasjonen. DnB NOR er anerkjent 
for god kompetanse på komplekse internasjonale transaksjoner og er en 
av verdens ledende shippingbanker. Den internasjonale virksomheten er 
konsentrert om konsernets strategiske satsingsområder, som er shipping, 
energi, fi skeri og havbruk.

Driftresultat før skatt 6 124 mill. kr

Utlån 354 mrd. kr

Innskudd 235 mrd. kr

Avkastning på risikojustert kapital 18,0 %

Kostnadsgrad 30,4 %

Årsverk 1 103

Retail Norge
Storkunder 

og
internasjonal

DnB NOR 
Markets

Forsikring
og kapital-
forvaltning

DnB NOR

DnB NORD

(1,5)

0

3,0

1,5

6,0

4,5

7,5

9,0

2009 2010

Storkunder og
internasjonal

Retail Norge Forsikring og
kapitalforvaltning

DnB NORDDnB NOR
Markets

Milliarder kroner
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt

8,8

5,3

6,7

3,6

1,9

0,3

7,9

6,8

1,2

(0,3)

(For juridisk struktur, se side 2)

FORRETNINGSOMRÅDER
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DnB NOR MARKETS

Nøkkeltall per 31.12.10

DnB NOR Markets er konsernets verdipapirforetak og betjener kunder 
i Norge, ved internasjonale kontorer og gjennom elektroniske kanaler. 
Forretningsområdets  hovedvirksomhet er valuta, rente- og råvareprodukter, 
verdipapirer og andre investeringsprodukter, fremmed- og egenkapital-
fi nansiering i kapitalmarkedene, analyse- og rådgivningstjenester samt 
verdi papiradministrative tjenester. Samarbeid med øvrige forretnings-
områder er viktig for å avdekke og ivareta kundenes nåværende og 
frem tidige behov, og produkter selges i samarbeid med andre forretnings-
områder i konsernet. Kundeaktiviteter skal være hovedvirksomheten, 
mens egenhandelsvirksomheten skal støtte opp om kundebetjeningen. 

Sum inntekter

– Kundeinntekter

– Egenhandel

5 471 mill. kr
2 838 mill. kr
2 633 mill. kr

Driftresultat før skatt 3 638 mill. kr

Avkastning på risikojustert kapital 44,8 %

Kostnadsgrad 33,5 %

Årsverk 668

FORSIKRING OG KAPITALFORVALTNING

Nøkkeltall per 31.12.10

Forsikring og kapitalforvaltning består av Vital, DnB NOR Kapitalforvaltning 
og DnB NOR Skadeforsikring og har ansvar for livsforsikring, pensjons-
sparing, kapitalforvaltning og skadeforsikring i konsernet. Vital leverte livs- 
og pensjonsforsikringsprodukter til ca. én million personer og hadde 
kollektive avtaler med om lag 26 000 bedrifter ved utgangen av 2010. 
DnB NOR Kapitalforvaltning hadde i underkant av 560 000 personkunder 
og hadde en ledende posisjon i det institusjonelle markedet i Norge og 
Sverige. DnB NOR Skadeforsikring er under oppbygging og leverte 
skadeforsikring til ca. 150 000 personkunder ved utgangen av 2010.

Driftresultat før skatt

– Vital

– DnB NOR Kapitalforvaltning

1 913 mill. kr
1 724 mill. kr

276 mill. kr

Avkastning på risikojustert kapital 13,7 %

Kostnadsgrad 54,5 %

Forvaltet kapital 527 mrd. kr

Årsverk 1 047

DnB NORD

Nøkkeltall per 31.12.10

DnB NORD ble heleid av DnB NOR fra utgangen av 2010. Virksom heten 
i kjernemarkedene Estland, Latvia, Litauen og Polen vil bli videreført 
som et eget resultatområde, Baltikum og Polen, organisatorisk underlagt 
Storkunder og internasjonal. Banken tilbyr et bredt produktspekter til 
både bedrifter og personkunder. Arbeidet med å få til en god integrasjon 
med DnB NOR er godt i gang og vil konsentrere seg om å konsolidere 
og integrere  virksomheten i Baltikum og Polen, redusere tapene, bedre 
kostnads effektiviteten og utvikle nye produkter og tjenester for person-
kunder. Etter hvert som den økonomiske situasjonen i regionen bedres 
ønsker DnB NOR å ta del i ny vekst innenfor en forsvarlig risikoprofi l.

Driftresultat før skatt (1 481) mill. kr

Utlån 59 mrd. kr

Innskudd 25 mrd. kr

Avkastning på risikojustert kapital (19,1) %

Kostnadsgrad 66,2 %

Årsverk 3 159
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VISJON OG VERDIER
 Et viktig mål for konsernet er å oppnå enda sterkere kundeorientering i virksomheten og bedre kundetilfredsheten. 

DnB NORs visjon: Vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden
DnB NOR vil skape verdier for kunder, eiere, ansatte og samfunnet.  

DnB NORs verdier: Hjelpsom, profesjonell og initiativrik 
Verdiene refl ekterer hva som skal kjennetegne DnB NOR i møte med kundene. Hjelpsomme, profesjonelle og initiativrike ansatte er avgjørende 
for at DnB NOR skal lykkes.

STRATEGI 
 DnB NOR skal bygge videre på sine sterke sider og unike posisjon. Konsernets strategiske ambisjoner er å styrke og befeste sin posisjon i Norge, 

skape lønnsom vekst internasjonalt og bli blant de mest produktive bankene i Europa.  

Styrke og befeste posisjonen i Norge 
DnB NOR vil bygge og videreutvikle langsiktige relasjoner med gode kunder gjennom å:
•  tilby helhetlig distribusjon – fremstå som én bank med én merkevare
•  tilby et attraktivt og komplett produktspekter som dekker kundenes behov, herunder utvikle de mest attraktive tjenestene for mobiltelefon og internett
•  tilby konkurransedyktige priser og produkter som skaper verdier for kundene  
•  ha en kommunikasjon med kundene som er langsiktig, ærlig og relevant 
•  dekke behovet til de største bedriftskundene i Norge gjennom sterk bransjekompetanse og lokal konkurransekraft 

DnB NORS STRATEGI

Visjon  : Vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden

Verdier  : Hjelpsom + Profesjonell + Initiativrik

DnB NORS VISJON OG VERDIER handler om å sette kundene i sentrum. Gjennom tilfredse kunder som får 
dekket sine behov for fi nansielle tjenester på en god måte, ønsker DnB NOR å bli den ledende banken i hele 
Norge og en ledende internasjonal aktør innen utvalgte kundesegmenter, produkter og geografi ske områder.  
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Lønnsom vekst internasjonalt
DnB NOR vil bygge videre på norsk spisskompetanse for å bli en ledende internasjonal aktør innen utvalgte segmenter og produkter. DnB NOR skal 
bygge langsiktige relasjoner med de største bedriftskundene og prioritere utvalgte bransjer basert på kjernekompetanse. 

DnB NORs prioriterte segmenter er: 
• shipping
• energi
• fi skeri og havbruk

DnB NOR vil videreutvikle virksomheten i Baltikum og Polen. En integrering av virksomheten og tilpasning av organisasjonen vil legge grunnlaget 
for langsiktig verdiskaping.

Blant de mest kostnadseffektive aktørene i Europa
DnB NOR skal samle felles- og støttefunksjoner for å sikre enhetlige leveranser, standardiserte prosesser og økt automatisering.

DnB NOR vil prioritere kostnadseffektivisering gjennom å:
• styrke og samordne innkjøpsfunksjonen i konsernet
• samordne og konsolidere IT-funksjonen
•  standardisere og automatisere produkter, tjenester og betjening der dette er hensiktsmessig
• samordne og effektivisere stabs- og støttefunksjoner

LANGSIKTIGE MÅL 
 DnB NOR prioriterer langsiktig verdiskaping for aksjonærene og har som mål å oppnå en egenkapitalavkastning, vekst og markedsverdiutvikling 

som er konkurransedyktig i forhold til nordiske konkurrenter. 

DnB NORs langsiktige mål er opprettholdt, og konsernet er på god vei til å innfri målene. 

Finansielle mål

Måltall Oppnådd i 2010

Egenkapitalavkastning – langsiktig mål Over 13 prosent 13,6 prosent. Avkastningen vil kunne variere fremover, 
men utviklingen er tilfredsstillende.

Årlig effekt av kostnadstiltak fra utgangen av 2012 2 milliarder kroner 1,6 milliarder kroner var realisert ved utgangen av 2010, 
som var foran målet på 1,4 milliarder.

Ordinær kostnadsgrad fra 2012 Under 46 prosent 47,6 prosent. Kostnadsgraden viser en positiv trend, og DnB NOR 
er på god vei til å nå målet.

Kapitalstrategi og utbyttepolitikk

Måltall Status ved utgangen av 2010

DnB NORs kapitalisering Blant de best 
kapitaliserte i Norden

Kjernekapitaldekning 10,1 prosent. Rangert som den best 
kapitaliserte  av ledende banker i Norden av Standard & Poor’s.

Ratingen for langsiktig innlåning til 
DnB NOR Bank ASA 

AA-nivå Moody’s: Aa3
Standard & Poor’s: A+ 
Dominion Bond Rating Services:  AA

Utbytte, under hensyn til forventet resultat i en 
normalsituasjon, eksterne rammebetingelser og 
behovet for å opprettholde en tilfredsstillende 
soliditet

Om lag 50 prosent 
av overskuddet

Nominelt innebærer utbytteforslaget en utdelingsgrad 
på 46 prosent i 2010. 
Justert for engangsposter utgjør foreslått utbytte ca. 52 prosent. 
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Vi nådde målet! I 2007, før fi nanskrise og resesjon, hadde vi en ambisjon 
om å oppnå 20 milliarder kroner i driftsresultat før nedskrivninger og skatt 
i 2010. Vi er derfor stolte over å ha nådd målet med god margin samtidig 
som vi fi kk et godt resultat for året. Volumvekst, økte marginer og aksje-
markedsrelaterte inntekter, reduserte kostnader og lavere tap bidro til det 
gode resultatet. Nedskrivningene ble redusert med hele 61 prosent.

I 2010 leverte vi et godt resultat til våre aksjonærer samtidig som 
kundene ga oss positive tilbakemeldinger. Vi lanserte gjennom året en 
rekke nye produkter og tjenester, blant annet BLU, som er boliglån for 
unge under 34 år med markedets beste betingelser, og vi er den første 
døgnåpne banken i Norge. Jeg er også stolt av at vi, som den første 
store banken, har lansert indeksfond, som er verdipapirfond med svært 
lave kostnader. Bladet Dine Penger gir våre indeksfond terningkast 6. 
Våre kunder ble mer fornøyde med oss i 2010. Kundetilfredsheten blant 
storkundene, både nasjonalt og internasjonalt, ble ytterligere styrket  fra 
et godt nivå i 2009. DnB NOR ble rangert som den beste fi nansinstitu-
sjonen i en undersøkelse som ble gjennomført av Greenwich  Associates 
blant de 200 største bedriftene i Norge. Målinger  viser at også vårt 
omdømme ble styrket i 2010. 

De ansatte gjorde en fantastisk innsats i 2010. Organisasjonen var 
gjennom store endringer. Det ble etablert en ny, felles plattform som 
inkluderer visjon, verdier, ledelsesprinsipper, strategiske prioriteringer og 
posisjon. Parallelt med dette arbeidet ble det gjort en stor innsats for å 
nå målene for 2010. Tap ble begrenset, kunderelasjoner ble tatt vare på, 
og nye ble etablert.

Mer enn 80 prosent av inntektene våre kommer fra virksomhet i det nor-
ske markedet, og vi har klare ambisjoner om å vokse i Norge. Samtidig 
blir DnB NOR en stadig mer internasjonal bank. Våre viktigste bransje-
satsinger er innenfor shipping, energi, fi skeri og havbruk. I 2010 var 
DnB NOR verdens største tilrettelegger av syndikerte banklån til skips-
fartsnæringen. Banken har også ekspandert betydelig innenfor energi-
området, både i Norge og internasjonalt. De viktigste segmentene er 
fornybar energi, med hovedvekt på kraftsektoren, olje- og gass-sektoren  
og leverandørindustrien til olje og gass-sektoren. Fiskeri og havbruk 
vokser også sterkt, spesielt i oppdrettsnæringen. Med økt tilstedeværelse 
utenfor Norge og fl ere produkter tilpasset det internasjonale  markedet 
skal DnB NOR styrke sin globale posisjon i disse bransjene.

DnB NORD er nå 100 prosent eid av DnB NOR etter at konsernet kjøpte 
resten av aksjene i DnB NORD. Integrasjonsarbeidet er startet opp og er 

DnB NOR ER BEDRE RUSTET enn noen gang til 
å møte kundenes forventninger og behov.

REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN
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godt i rute. I løpet av 2011 skal virksomhetene i Polen og de baltiske 
landene integreres i vår øvrige virksomhet, og en strategi for videre 
vekst skal utarbeides. Disse landene ventes å ha en høyere veksttakt 
enn Europa for øvrig, og vi ser spennende muligheter for fremtiden. 

Som markedsleder i de fl este segmenter har DnB NOR en unik 
utkikkspost til norsk økonomi. Bedriftsbarometeret melder om økt 
optimisme i næringslivet. Norske husholdninger nyter godt av lav ledig-
het og høy kjøpekraft. Verdens økonomien forventes å vokse med ca. 
4 prosent i 2011. Råvare nasjonen Norge og DnB NOR er langt på vei 
i samme situasjon som de fremvoksende økonomiene, som med Kina 
og India i spissen har vist sterk vekst etter krisen og forventes å oppnå 
den høyeste veksttakten. Det hefter likevel usikkerhet ved enkelte 
lands gjeldsbyrde, spesielt i Europa.   

Ved utgangen av året hadde DnB NOR en kjernekapitaldekning på 
10,1 prosent, opp fra 9,3 prosent ett år tidligere. Vi har styrket oss 
sammenlignet med andre banker og rangeres nå blant de mest solide 
bankene i verden. Dette bidrar til å gi oss god tilgang på fi nansiering 
i markedet, som igjen gjør oss konkurransedyktige og godt posisjo-
nert for fremtiden. Gode resultater gjør oss enda mer solide, slik at 
vi kan tilpasse oss fremtidige reguleringer. DnB NOR forbereder seg 
på tilpasninger til Basel III, nye internasjonale regler for banker og 
fi nansinstitusjoner. I 2015 og 2018 skal de viktigste soliditets- og 
likviditetskravene være innført. Målet med de nye reguleringene er å 
fremme god og sunn bankdrift. Innføringen må skje slik at det oppnås 
like rammevilkår. Det er positivt at dette arbeidet skjer internasjonalt, 
slik at det kan bli like konkurransevilkår både mellom land og mellom 
ulike fi nansinstitusjoner. 

I 2011 vil vi forenkle bruken av merkenavn og skifte navn til DNB i et 
nytt visuelt uttrykk. Første steg er at Postbanken blir fullt ut integrert 
med resten av banken. Kundene vil få tilgang til et bredere utvalg av 
produkter og kan også benytte DnB NORs kontornett. Planen er at 
hele konsernet etter hvert skal bytte navn til DNB.  

I 2010 styrket vi vårt omdømme i Norge, også sammenlignet med våre 
konkurrenter. Vi gikk fra å være en ”nokså dårlig likt” bank til å bli en 
”nokså godt likt” bank. Målet er klart: DnB NOR skal bli en ”meget 
godt likt” bank. Vår visjon er ”Vi skaper verdier gjennom kunsten å 
møte kunden”. Denne ledestjernen skal hjelpe hele organisasjonen slik 
at vi hver dag strekker oss for å bli endra bedre i hvert eneste møte 
med kundene, store så vel som små.

Rune Bjerke
Konsernsjef

MÅLET 
ER KLART: 
DnB NOR 
skal bli en 
meget godt 
likt bank.
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BASEL III
Basel-komiteen lanserte nye forslag til kapital- og likviditetskrav i 
desember 2009. Etter en bred høringsrunde og kvantitative virknings-
studier, og etter at G20-lederne ga sin tilslutning til hovedprinsippene, 
ble de endelige anbefalingene lagt frem i desember 2010. Samle-
begrepet for anbefalingene er Basel III.

Basert på anbefalingene fra Basel-komiteen vil EU-kommisjonen legge frem 
forslag til nytt regelverk for fi nansnæringen i EU i løpet av 2011. Regelverket 
vil få betydning for den norske fi nansnæringen gjennom EØS-avtalen. 

Nedenfor redegjøres det for hovedelementene i Basel III.

Nye krav til bankers kapitalisering
Erfaringene fra fi nanskrisen viste behov for å bedre kvaliteten og øke 
størrelsen på den ansvarlige kapitalen i bankene, samt skjerpe kravene 
til bankenes rapportering.

Det er derfor foreslått en rekke nye krav knyttet til de forskjellige 
komponentene som inngår i den samlede kapitaldekningen. Kapital-
dekningen er et forholdstall hvor bankens ansvarlige kapital sammen-
holdes med et risikovektet beregningsgrunnlag som uttrykker risikoen 
i bankens utlån og øvrige aktiviteter. 

En ny komponent i kapitaldekningen er en såkalt bevaringsbuffer på 
2,5 prosent. Denne vil for praktiske formål bli en del av minstekravet til 
kapitaldekningen. Beskrivelsen av minstekravene nedenfor inkluderer 
derfor bevaringsbufferen. Dette innebærer at minstekravet til kapital-
dekning øker fra 8 til 10,5 prosent av risikovektet beregningsgrunnlag. 
Av dette skal kjernekapitalen utgjøre minimum 8,5 prosentpoeng, slik 
at tilleggskapitalen kan utgjøre inntil 2 prosentpoeng av minstekravet.

Krav til kjernekapital
Kjernekapitalen kan bestå av ren kjernekapital og annen kjernekapital, 
såkalt hybridkapital. 

Det nye forslaget innebærer at kravet til ren kjernekapital økes fra 
dagens 2 prosent til 4,5 prosent. For norske banker var imidlertid 
kravet til ren kjernekapital 3,4 prosent frem til utgangen av 2010. Fra 
2011 er reglene i Norge harmonisert med EU når det gjelder bruk av 
hybridinstrumenter. På grunn av Basel III vil den økte adgangen til å 
bruke hybrid instrumenter ikke ha praktisk betydning for norske banker.

I tillegg til det formelle minstekravet til ren kjernekapital på 4,5 prosent 
kommer ovennevnte bevaringsbuffer på 2,5 prosent, som i praksis 
vil bli betraktet som en del av minstekravet. Nytt minstekrav til ren 
kjernekapital vil dermed bli 7 prosent. Ren kjernekapital må være fullt 
ut tapsabsorberende og kan kun bestå av ordinær aksjekapital eller til-
bakeholdt overskudd. Det er også noen innstramninger i reglene knyttet 
til fradrag i egenkapitalen, men dette har mindre betydning for norske 
banker, som allerede følger strenge regler.

Videre kan inntil 1,5 prosentpoeng av kjernekapitalen bestå av hybrid-
kapital, slik at minstekravet til kjernekapital blir 8,5 prosent. Hybrid-
kapitalen må være fullt ut tapsabsorberende, det vil si at den må kunne 
nedskrives eller omdannes til ren kjernekapital uten at det får konse-
kvenser for bankens ordinære drift. Hybridkapitalen må dessuten være 
evigvarende og uten insentiver for banken til å foreta innfrielse. Det stilles 
vesentlig strengere krav til reell tapsabsorberende evne for hybridkapital 
under Basel III sammenlignet med tidligere og nåværende regulering. 

For systemviktige banker er det varslet at det kan komme krav om 
at den rene kjernekapitalen må økes utover minstekravene som er 
omhandlet her.

Krav til tilleggskapital 
Tilleggskapitalen kan utgjøre inntil 2 prosentpoeng av minstekravet, og 
den kan bestå av ordinær ansvarlig lånekapital eller tilsvarende instrumen-
ter som skal kunne være tapsabsorberende i en situasjon der banken blir 
erklært insolvent. Instrumentene skal blant annet ha minimum fem års 
løpetid ved utstedelse. Det vil være et krav at tilleggskapitalen skal kunne 

FINANSKRISEN AVDEKKET BEHOV FOR Å STYRKE REGULERINGEN av fi nansnæringen på en rekke områder . 
Forslagene fra den såkalte Basel-komiteen for banktilsyn om å styrke bankenes egenkapital og likviditet , også 
kalt Basel III, utgjør kjernen i de mange regulatoriske initiativene. Samtidig er det varslet en rekke endringer i de 
internasjonale regnskapsreglene International Financial Reporting Standards, IFRS, som har til hensikt å gjøre 
regnskapsrapportering mer robust mot svingninger i økonomien og bidra til mer korrekt rapportering over tid og 
bedre verdsetting av balanseposter. Videre er det med samme bakgrunn vedtatt en internasjonal standard for 
regulering av godtgjørelser i fi nansnæringen, som i Norge er fulgt opp med vedtatte forskrifter og retningslinjer. 
Den norske regjeringen oppnevnte i juni 2009 et utvalg som skulle vurdere norsk fi nansmarkedsregulering og 
beskrive de bakenforliggende årsakene til fi nanskrisen. Utvalget la frem sin rapport  i januar 2011.

ENDRINGER 
I RAMMEBETINGELSER
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absorbere tap også i en situasjon hvor banken kan fortsette sin virksomhet 
som følge av en myndighetsbasert refi nansiering.

Motsyklisk kapitalbuffer
I tillegg til den ovennevnte bevaringsbufferen innføres også et såkalt 
motsyklisk kapitalelement som vil kunne variere mellom 0 og 2,5 prosent. 
Elementet skal bestå av ren kjernekapital, og størrelsen vil bli fastsatt 
av nasjonale reguleringsmyndigheter. Det vil senere bli vurdert om den 
motsykliske kapitalbufferen kan bestå av annen, fullt ut tapsabsorberende 
kapital. Elementet vil særlig være aktuelt i perioder når forholdet mellom 
samlet kredittvolum til privat sektor og BNP ligger over langsiktig trend. 
I økonomisk svakere perioder vil elementet kunne settes til null. 

For ren kjernekapital gjelder således at utover minimumskravet på 
4,5 prosent vil det samlede bufferkravet, det vil si bevaringsbuffer og 
motsyklisk buffer, ligge i intervallet 2,5 til 5 prosent, avhengig av størrelsen 
på den motsykliske bufferen. Det samlede kravet til ren kjernekapital vil 
dermed bli mellom 7 og 9,5 prosent. 

Dersom en bank ikke tilfredsstiller bufferkravet fullt ut, vil det legges 
begrensninger på muligheten til å betale utbytte, diskresjonære bonuser 
m.v. Begrensningene blir strengere jo nærmere bankens samlede ansvar-
lige kapital er det formelle minimumskravet på 8 prosent.

Krav til uvektet egenkapitalandel
Som et supplement til de risikovektede kapitalkravene og som et tiltak 
mot kreative tilpasninger og mangler i regelverket innføres også et uvektet 
egenkapitalkrav, ”leverage ratio”. Kravet innebærer at kjernekapitalen 
skal utgjøre minimum 3 prosent av summen av balansen og risiko-
eksponeringer utenfor balansen. Postene utenfor balansen regnes om 
til balanseposter etter nærmere angitte regler. 

Bedre måling av motpartsrisiko
I tillegg til reglene for kapitalkrav foreslås det også mer omfattende og 
strengere regler knyttet til risikovektingen av eksponeringer gjennom deri-
vater, gjenkjøpsavtaler og eventuelle indirekte forpliktelser knyttet til verdi-
papirisering. I henhold til de nye reglene vil slik motpartsrisiko bli beregnet 
basert på forutsetninger om stressede markedssituasjoner. I tillegg vil det 
legges inn forutsetninger om en svekkelse av motpartens kredittverdighet.

På grunn av et svært komplekst og lite gjennomsiktig derivatmarked fore-
slås også tiltak for å øke standardiseringen i derivatmarkedet og bruken av 
oppgjørssentraler.

Nye krav til bankenes likviditet
I perioden opp mot fi nanskrisen var det særlig to trender som gjorde seg 
gjeldende: det fi nansielle systemets økende avhengighet av fi nansiering i 
penge- og kapitalmarkedene og økt avhengighet av kortsiktige fi nan-
sieringsinstrumenter. I tillegg hadde det også bygget seg opp betingede 
likviditetsforpliktelser gjennom blant annet verdipapiriseringsaktiviteter 
og forpliktelser knyttet til såkalte marginkrav i derivattransaksjoner. 

Som følge av likviditetsproblemene under fi nanskrisen er det foreslått 
to likviditetskrav for å oppnå to separate, men utfyllende mål. Det første 
målet er å styrke bankenes kortsiktige likviditetsrisikoprofi l ved å sikre 
at de har en tilstrekkelig beholdning av høykvalitets likvide eiendeler 
til å kunne møte et akutt stress-scenario som varer i en måned. For å 
oppnå dette likviditetskravet er ”liquidity coverage ratio”, LCR, etablert. 

Likviditetskravet LCR skal beregnes slik:

Liquidity coverage ratio:
Likvide eiendeler

> 100 %
Netto kontantstrøm over 30 dager 
i et stress-scenario

Kravet innebærer at bankens likviditetsreserver av høyeste kvalitet skal 
være større enn netto utbetalinger fra banken over en stressperiode på 
30 dager. Likviditetsreserver av høyeste kvalitet kan være kontanter og 
sentralbankinnskudd og verdipapirer utstedt av offentlig enhet med null 
prosent kredittvektet risiko. I tillegg kan inntil 40 prosent av reserven 
bestå av verdipapirer utstedt av offentlig enhet med inntil 20 prosent 
kreditt vektet risiko, samt bedriftsobligasjoner og obligasjoner med for-
trinnsrett som ikke er utstedt av banken selv, med en rating på minimum  
AA-. For alle verdipapirer er det kvalitative krav om store og aktive annen-
hånds- eller såkalte repomarkeder, også i stressede markedssituasjoner.

Netto utbetalinger i stressperioden beregnes ved blant annet å forutsette 
en nedgang i innskuddene. Størrelsen på nedgangen avhenger av type 
innskudd. Det forutsettes også økt utnyttelse av utrukne kredittfasiliteter 
og ingen fornying av kortsiktig kapitalmarkedsfi nansiering som forfaller i 
stressperioden. Disse stressvirkningene kommer i tillegg til den ordinære 
inn- og utbetalingsstrømmen, herunder planlagt utlånsvekst.

LCR-kravet bør oppfylles per valuta av betydning for bankene. For land 
med mangelfull tilgang på verdipapirer som tilfredsstiller LCR i lokal 
valuta, har Basel-komiteen satt opp tre alternative løsninger. Ende-
lige detaljer og hvilke land dette skal gjelde for vil bli vurdert i løpet av 
observasjonsperioden for LCR frem mot midten av 2013.

Det andre målet er å styrke likviditetsprofi len over en lengre tidshorisont 
ved å motivere bankene til å fi nansiere sin virksomhet gjennom mer 
stabile  fi nansieringskilder på varig basis. For å oppnå dette likviditets-
kravet er ”net stable funding ratio”, NSFR, lansert, som har en tids-
horisont på ett år. 

Likviditetskravet NSFR skal beregnes slik:

Net stable funding ratio:
Faktisk stabil fi nansiering

> 100 %
Nødvendig stabil fi nansiering

Måltallet for den stabile fi nansieringen setter krav til bankenes 
fi nansierings struktur sammenholdt med bankenes utlån, investeringer 
og øvrige eiendeler. Formålet er å hindre at bankene i for stor grad 
fi nansierer illikvide og langsiktige eiendeler kortsiktig. Kravet er bygget 
opp ved at bankens faktiske langsiktige fi nansiering sammenholdes 
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med et beregnet krav til slik fi nansiering. I beregningen av bankens 
faktiske langsiktige fi nansiering inngår all kontraktsmessig fi nansier-
ing med gjenstående løpetid på over 12 måneder og innskudd uten 
fast løpetid. Innskuddene blir imidlertid avkortet med 10 til 50 prosent 
avhengig av hvor stabile de anses å være. Beregningen av nødvendig 
langsiktig fi nansiering inne bærer et krav om at alle eiendeler med 
løpetid over ett år som ikke er spesielt likvide, må fi nansieres langsiktig. 
Utlån til bolig som tilfredsstiller visse krav og som ikke er benyttet som 
sikkerhet for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett, trenger kun 
65 prosent langsiktig fi nansiering. Lån med kortere løpetid enn ett år 
må ha fra 50 til 85 prosent langsiktig fi nansiering. I tillegg kreves det at 
5 prosent av utrukne kredittfasiliteter dekkes av langsiktig fi nansiering. 

Tilleggskrav for systemkritiske banker
Systemkritiske banker og den tette forbindelsen mellom dem forsterket 
krisens omfang. For å begrense denne risikoen har G20 igangsatt et 
arbeid for å defi nere ytterligere tilleggskrav som skal gjelde for slike 
banker. I tillegg utredes det endringer i rammevilkårene med sikte på 
å etablere systemer for avvikling av banker som gjør det mulig å la selv 
de største bankene gå konkurs.

Innføring av Basel III
Innfasingen av de nye kapitalkravene vil skje gradvis over en seksårs-
periode som starter 1. januar 2013, slik at de nye kravene vil ha full 
virkning fra 1. januar 2019.   

Med mindre det vedtas endringer i det uvektede egenkapitalkravet i 
løpet av observasjonsperioden, som varer fra 2013 til 2017, vil dette 
inngå som et minstekrav med virkning fra 1. januar 2018. 

Etter en observasjonsperiode som starter i 2011, vil likviditetskravene 
LCR og NSFR bli innført med virkning fra henholdsvis 1. januar 2015 
og 1. januar 2018. Forøvrig legger Basel-komiteens anbefaling opp 
til minimum månedlig myndighetsrapportering av LCR og kvartalsvis 
rapportering av NSFR innen 1. januar 2012. I tillegg kommer utvidede 
rapporteringskrav knyttet til likviditet.

Det er usikkert i hvilken grad det vil komme endringer i kravene under 
behandlingen i EU. For å oppnå den ønskede effekten gjennom Basel 
III- regelverket har Basel-komiteen sett behov for en relativt lang observa-
sjonsperiode. DnB NOR er enig i at denne perioden er viktig for å kunne 
tilpasse den endelige utformingen av kravene og sørge for at man unn-
går uønskede konsekvenser. Blant annet har man ingen erfaring med 
virkningen av globale likviditetsstandarder, samtidig som de nye kravene 
vil medføre betydelige tilpasningsbehov for mange banker. Derfor, og 
av hensyn til konkurransen med utenlandske banker, er det viktig at en 
innføring i Norge skjer i samsvar med innføringen i resten av Europa. 

VIKTIGE ENDRINGER I IFRS
Det må påregnes at en rekke nye regnskapsregler vil bli introdusert 
innenfor IFRS i de kommende årene. Endringene vil ventelig få virkning 
for Norge etter behandling i EU-kommisjonen og av norske myndigheter. 
En del av de nye regnskapsreglene skyldes ønsker om forbedringer som 
er kommet til uttrykk etter fi nanskrisen, mens en del kan spores tilbake 
til andre forbedringsinitiativ, ikke minst i sammenheng med ønsket om å 
samordne internasjonale og amerikanske regler for fi nansiell rapportering . 

De endringene som påregnes å ha størst betydning for det norske fi nans-
markedet, er nye regnskapsregler for vurdering av utlån og nye regler for 
vurdering av forsikringskontrakter. Det standardsettende organet Inter-
national Accounting Standards Board, IASB, har i denne sammenheng 
blant annet utarbeidet et utkast til nye regler for regnskapsmessig måling 
av tap på utlån, utgitt i november 2009. Ved utgangen av januar 2011 
lanserte IASB og det amerikanske Financial Accounting Standards Board, 
FASB, utkast til en felles nedskrivningsmodell for fi nansielle eiendeler i et 

tilleggsdokument til det opprinnelige høringsutkastet. De standardsettende 
organene diskuterte fortsatt ved begynnelsen av 2011 regnskapsmes-
sig behandling av nedskrivning på fi nansielle eiendeler, og ytterligere 
endringer i opprinnelig høringsutkast vil derfor kunne forekomme. Endelig 
utkast til ny IFRS vedrørende amortisert kost og nedskrivning på fi nan-
sielle instrumenter er forventet å foreligge innen utgangen av juni 2011. 
Endringene vil, dersom de blir gjennomført i foreliggende form, kunne ha 
betydelige konsekvenser for banknæringen og markedet generelt.

Nåværende regler for vurdering av tap på utlån
En fi nansiell eiendel skal etter nåværende regler nedskrives hvis 
det foreligger objektive indikasjoner på verdifall, det vil si når tap er 
inn truffet. Nedskrivningsreglene har av standardsettere, revisorer og 
brukere blitt kritisert for enkelte forhold:
•  Renteinntektene overvurderes i perioden før en tapshendelse inntrer. 

Nedskrivningene blir delvis å anse som tilbakeføring av ”over-
vurderte ” inntekter i tidligere perioder. Egenkapitalen kan også være 
overvurdert. 

•  Det er ikke alltid klart når et tap har inntruffet, noe som gir ulik prakti-
sering av regelverket. Tap kan også måtte regnskapsføres selv om den 
opprinnelige tapsforventningen ikke er endret. 

•  Reglene har i enkelte tilfeller gitt forsinket regnskapsføring av tap som 
følge av at en tapshendelse må være inntrådt for at tap skal kunne 
regnskapsføres under nåværende regler.

Nye regler for vurdering av tap på utlån
I høringsutkastet utgitt i november 2009 foreslo IASB en forventet 
tapsmodell, ”Expected loss model”, som innebærer at tapsforventninger 
på tidspunktet for førstegangs regnskapsføring av en fi nansiell eiendel, 
herunder utlån, inkluderes i beregningen av den effektive renten som 
legges til grunn for inntektsføringen. Det innebærer at den delen av 
renten som er kompensasjon for forventede tap, ikke skal tas til inntekt. 

I tilleggsdokument av 31. januar 2011 presenterte IASB og FASB 
en felles  modell for regnskapsføring av nedskrivninger for fi nansielle 
eiendeler i porteføljer hvor eiendeler legges til og fjernes på ulike 
tidspunkter, såkalte åpne porteføljer. Nedskrivningsmodellen inkluderer 
elementer av IASBs opprinnelige forslag, men inneholder justeringer 
som har hatt til hensikt å gjøre modellen mer anvendelig, blant annet 
ved ikke å inkludere forventede tap i beregningen av effektiv rente som 
skal legges til grunn for regnskapsføring av renteinntekter. Dessuten 
innføres et minimumsnivå på tapsavsetningen i balansen som harmo-
nerer med FASBs opprinnelige utkast til nedskrivningsmodell. 

I henhold til høringsutkastet skal periodiseringen av forventede tap over 
eiendelenes løpetid bestemmes av karakteristika ved eiendelene. De 
fi nansielle eiendelene i porteføljen skal inndeles i to grupper basert på 
foretakets interne risikostyringssystemer. Forventede tap knyttet til taps-
utsatte engasjementer skal regnskapsføres umiddelbart. Tapsavsetningen 
for øvrige utlån skal fastsettes til det høyeste av forventede tap fordelt 
utover porteføljens gjenværende levetid basert på forholdet mellom porte-
føljens alder og levetid og forventede kreditt-tap i overskuelig fremtid, 
minimum 12 måneder. 

IASB vil i etterkant av høringsutkastet vurdere om modellen for åpne 
porteføljer også skal gjelde for andre fi nansielle eiendeler.

De nye metodene har hatt til hensikt å refl ektere underliggende økono-
miske karakteristika ved et låneforhold på en bedre måte. Det skal ikke 
være behov for å identifi sere en utløsende tapshendelse for å vurdere 
endringer i forventede tap. Metoden er ifølge IASB ment å gi større 
likhet  mellom ulike regnskapsrapportører. Standardsetterne forventer 
at regnskapsbrukerne gjennom regelendringene vil få og anvende 
bedre informasjon om opprinnelige tapsestimater og eventuelle  
endringer  i estimatene i løpet av eiendelens løpetid. 
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Det kan reises store spørsmål ved hvorvidt det nye regelverket faktisk 
vil gi ønsket effekt. Det vil bli svært krevende å vurdere fremtidige 
for ventede kontantstrømmer for alle utlån, fi nne gode og stabile 
tapsforventninger og identifi sere endringer i de opprinnelige tapsfor-
ventningene ved hver regnskapsavslutning. Løpetiden på alle lån må 
fastsettes, herunder løpetid på fornybare kreditter og trekkfasiliteter. 
Beregningene vil være beheftet med betydelig usikkerhet. 

De nye reglene ventes å gi stor volatilitet i regnskapsrapporteringen. På 
grunn av begrenset erfaring og mangel på relevant og sikker statistikk vil 
det bli løpende endringer i forutsetningene for beregning av forventede 
tap. Slike endringer skal inn i regnskapet kumulativt, det vil si at full 
effekt av nye estimater skal regnskapsføres straks for alle engasjementer 
som omfattes av endringen. Justeringer i det nye høringsutkastet kan 
likevel redusere volatiliteten i regnskapsrapporteringen noe. 

Ved implementering av de nye reglene ventes egenkapitalen for de aller 
fl este fi nansinstitusjoner å bli redusert, siden det må antas å bli behov 
for større tapsavsetninger i regnskapet. Tapsrisikomarginer som frem 
til implementeringen av nye regler er tatt til inntekt gjennom renteinn-
tektsføringer på lån, vil måtte tilbakeføres og avsettes i regnskapet. 
Sett i sammenheng med innføringen av Basel III kan virkningene bli 
krevende med mindre kapitalkrav og regnskapsregler blir samordnet. 
Foreløpig implementeringsplan for de nye tapsrapporteringsreglene var 
satt til 1. januar 2013, men vil bli utsatt som følge av samordningen 
med de amerikanske reglene.

Tidspunktet for innføring av IFRS 4, vurdering av forsikringskontakter, 
var i utgangspunktet satt til 1. januar 2013. De nye reglene innebærer 
måling av forsikringsforpliktelsene til nåverdi av kontantstrømmene som 
følger av kontraktene, samt en risikomargin. Etter nåværende regler 
måles forpliktelsene i henhold til nærmere bestemte regler i forsikrings-
virksomhetsloven med utgangspunkt i en vurdering av eiendelene til 
en blanding av amortisert kost og virkelig verdi, avhengig av eiendelens 
karakter. Det må påregnes at regnskapsreglene vil medføre større vola-
tilitet i resultatmålingen for livsforsikring over tid. 

REGULERING AV GODTGJØRELSER I FINANSNÆRINGEN
Forskrift om godtgjørelsesordninger i fi nansinstitusjoner, verdipapirfond 
og forvaltningsselskap for verdipapirfond trådte i kraft 1. januar 2011. 
Bonus opptjent i 2010 eller tidligere som utbetales i 2011, omfattes 
ikke av forskriften. 

Forskriften bygger på EUs CRD III-direktiv, som ble endelig vedtatt 
30. september 2010. Finanstilsynet har i 2011 gitt utfyllende retnings-
linjer til forskriften i form av et eget rundskriv. Reguleringen baserer 
seg på retningslinjene fra Committee of European Banking Supervisors , 
CEBS, fastsatt 10. desember 2010. Med virkning fra 1. januar 2011 
er CEBS’ oppgaver og ansvar overtatt av The European Banking 
Authority , EBA.

I tråd med forskriftens målsetting skal godtgjørelsesordningen i 
DnB NOR bidra til å fremme og gi insentiver til god styring av og kon-
troll med virksomhetens risiko, motvirke for høy risikotaging og bidra 
til å unngå interessekonfl ikter.

DnB NOR vil arbeide med implementering og oppfølging av forskriften 
gjennom 2011 og videre fremover. Konsernet vil i oppfølgingen av 
forskriften utarbeide reviderte konsernretningslinjer for godtgjørelser. 
Disse skal bidra til å sikre etterlevelse av forskriften og tilhørende 
retningslinjer. 

DnB NORs retningslinjer vil fastsette hvilke grupper av ansatte som 
tilhører følgende kategorier:

1. ledende ansatte
2.  ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets 

risikoeksponering (risikotagere)
3. ansatte med kontrolloppgaver
4. ansatte med godtgjørelse på nivå med ledende ansatte

I samsvar med forskriften vil godtgjørelsesordningen fastsette særskilte 
regler for de nevnte gruppene. For disse ansatte vil DnB NORs godt-
gjørelsesordning blant annet fastsette en balansert sammensetning av 
fast og variabel godtgjørelse. For daglig leder og ledergruppen i banker 
skal variabel godtgjørelse ikke utgjøre mer enn halvparten av den faste 
godtgjørelsen.

RAPPORT FRA FINANSKRISEUTVALGET
I lys av den internasjonale fi nanskrisen og erfaringene fra denne 
oppnevnte den norske regjeringen i juni 2009 et fi nanskriseutvalg for å 
vurdere det norske fi nansmarkedet, herunder fi nansmarkedsregulering i 
Norge. Utvalget ble blant annet bedt om å beskrive de bakenforliggende 
årsakene til fi nanskrisen og vurdere om det var særlige nasjonale forhold 
som bidro til utviklingen i Norge. Rapporten ble lagt frem 25. januar 2011.

Norge er blant landene som klarte seg best gjennom fi nanskrisen. 
Svikten i de internasjonale fi nansmarkedene førte likevel til akutte 
likviditetsutfordringer for norske banker, og omfattende myndighetstiltak 
ble iverksatt. Rammeverket for penge- og fi nanspolitikken i Norge ga 
et godt utgangspunkt for å stabilisere økonomien og dempe effektene 
av fi nanskrisen. Erfaring tilsier at fi nanspolitisk handlingsrom og tillit til 
statsfi nansene må bygges opp i gode tider, slik at man står godt rustet 
til å møte eventuelle tilbakeslag. 

I utredningen hevdes det at ulike former for skatter og avgifter kan være 
egnet til å supplere fi nansmarkedsreguleringen og bidra til fi nansiell 
stabilitet. Utvalget foreslår at norske fi nansinstitusjoner ilegges en ny 
stabilitetsavgift basert på institusjonenes gjeld ut over egenkapital og 
sikrede innskudd. I tillegg foreslås det å utrede om det bør innføres en 
ny skatt på fi nansinstitusjonenes overskudd og lønnsutbetalinger for å 
kompensere for at fi nansielle tjenester ikke er merverdiavgiftsbelagt. 

Utvalget anbefaler at sentrale trekk ved norsk fi nansmarkedsregulering 
videreutvikles og foreslår at norske myndigheter arbeider for et utvidet 
nordisk reguleringssamarbeid på fi nansmarkedsområdet. Det pekes 
særlig  på samarbeid om strengere kapital- og likviditetskrav overfor 
banker  og særskilte krav til systemviktige fi nansinstitusjoner. 

Utvalget foreslår blant annet ulike tiltak med sikte på å bedre forbruker-
vernet i fi nansmarkedene. Utvalgets utredning ble i januar 2011 sendt 
på høring med tre måneders høringsfrist. 

Finanskriseutvalgets forslag til skatter og avgifter kommer samtidig med 
at det arbeides med en mulig felles avgiftslegging av den europeiske 
fi nansnæringen. DnB NOR mener det kan stilles spørsmål ved om utvalgets 
premisser for skatteforslagene er relevante for Norge. I Norge er Bankenes 
Sikringsfond fullt fi nansiert selv etter at fi nanskrisen er over. Bankene i 
Norge har betalt betydelige avgifter til fondet, og særnorske avgifter synes 
derfor urimelig. Slike avgifter vil også kunne innebære en konkurransevrid-
ning i favør av institusjoner som arbeider under andre rammevilkår.

Finansnæringen i Norge er ikke spesielt stor, og det kan ikke påvises at det 
er overforbruk av fi nansielle tjenester. Avgifter for å vri forbruket bort fra 
disse og dermed medvirke til at produkter og tjenester blir dyrere for slutt-
brukerne synes derfor lite hensiktsmessig. Det må heller ikke etableres et 
inntrykk av at norske fi nansinstitusjoner betaler lite skatt. Etter oljesektoren 
er fi nansnæringen den sektoren i Norge som betaler mest selskapsskatt. 
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DnB NORS OPERASJONELLE VIRKSOMHET består av forretningsområdene Retail Norge, Storkunder og interna-
sjonal, DnB NOR Markets og Forsikring og kapitalforvaltning. Forretningsområdene er selvstendige resultat områder 
og har ansvar for betjening av alle konsernets kunder og for det totale tilbudet av produkter . Virksomheten i 
Baltikum og Polen, DnB NORD, ble fullt overtatt av DnB NOR fra utgangen av 2010. Virksomheten  er organisert 
under Storkunder og internasjonal, men vil bli fulgt opp som et eget resultat område. Stabs- og støtteområdene 
ivaretar felles drifts- og konsernoppgaver.

INNDELING OG STYRING 
AV VIRKSOMHETEN

OPERASJONELL ORGANISERING
Den operasjonelle organiseringen er tilpasset konsernets forretningsvirk-
somhet og avviker fra den funksjonelle organisasjonen. Organiseringen 
skal være hensiktsmessig i forhold til å gi god betjening av kundene, 
utvikle konsernets produkter og effektivisere driften. 

Forretningsområdene har ansvar for kunderelasjonene, for lønnsom 
og lojalitetsbyggende betjening av kundene og for at konsernets 
produkter og tjenester er tilpasset markedets behov. Ansvaret omfat-
ter kundepleie, distribusjon, produktutvikling, produksjon og prising 
av produktene. Forretningsområden e har resultatansvar for sin 
virksomhet . 

Retail Norge betjener personkunder og små og mellomstore bedrifts-
kunder i kontornettet i Norge, mens Storkunder og internasjonal har 
ansvar for de største norske bedriftskundene og den internasjonale 
virksomheten. DnB NOR Markets er konsernets verdipapirforetak, mens 
ansvar for konsernets forsikringstilbud til kundene, det vil si pensjons-
sparing og livs- og skadeforsikring, og konsernets kapitalforvaltningsvirk-
somhet ligger i Forsikring og kapitalforvaltning. I oktober 2010 inngikk 
DnB NOR avtale om å overta 100 prosent av aksjene i DnB NORD. 
Transaksjonen ble gjennomført i desember 2010. 

De sentrale stabs- og støtteområdene ivaretar infrastruktur- og drifts-
oppgaver som kan utføres kostnadseffektivt for fl ere områder under ett. 
Drifts- og produksjonsoppgaver for forretningsområdene er samlet og skal 
i størst mulig grad baseres på felles løsninger som sikrer effektivitet, god 
service og kvalitet i leveransene. Sentraliserte støttefunksjoner skal sikre 
samordning, konsolidering og profesjonalisering av leveranser på tvers 
av ulike enheter i DnB NOR-konsernet. Operations har ansvar for viktige 
produksjonsfunksjoner for bankvirksomheten, herunder depot og kreditt-
administrasjon, kontoadministrasjon og betalingsformidling. Området 
bidro vesentlig til konsernets kostnadsprogram i 2010 gjennom å bedre 
sine arbeidsprosesser og effektivisere konsernets innkjøpsrutiner og areal-
bruk. Operations er ansvarlig for arbeidet med å etablere nytt hovedkontor 
i Bjørvika i Oslo. IT har konsernansvar for utvikling og drift av IT-systemer 
og bidro til videreutvikling og lansering av nye tjenester i 2010, herunder 
nasjonal og internasjonal nettbank, ny kundeportal og fl ere applikasjoner 
for mobile enheter. Konsolidering og fornying av IT-løsninger ga kostnads-
besparelser samtidig som det bidro til bedre driftsstabilitet for kunder og 
ansatte. HR har faglig ansvar for viktige personalpolitiske temaer og gir 
støtte ved rekruttering og utvikling av med arbeidere i konsernet. Støtte-
områdene spiller en viktig rolle når det gjelder å effektivisere driften. 
Stabsfunksjonene ivaretar konsernoppgaver for styrende organer og 
konsern ledelsen. Forretningsområdene kan påvirke stabs- og støtte-
områdene gjennom endringer i etterspørsel og behov.
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INTERN STYRING AV VIRKSOMHETEN 
Det er utarbeidet differensierte fi nansielle og operasjonelle mål for de 
ulike områdene som skal bidra til at DnB NOR får realisert sine ambisjo-
ner. Områdenes bidrag til verdiskaping i konsernet blir vurdert gjennom 
å følge utviklingen i fi nansielt resultat, defi nert som områdets resultat 
etter nedskrivninger og skatt fratrukket beregnet krav til avkastning på 
risikojustert kapital for området. I tillegg er kapitalavkastning, defi nert 
som oppnådd resultat etter skatt i forhold til risikojustert kapital, et av de 
viktigste fi nansielle målene for forretningsområdene. Risikojustert kapital 
for forretningsområdene er basert på DnB NORs modell for beregning av 
kapitalbehov for de forskjellige risikoformene i virksomheten. Se nærmere 
beskrivelse under ”Kapitalstyring og risiko kategorier” på side 45.

Samarbeid mellom forretningsområdene er et viktig ledd i DnB NORs 
strategi. Et bredt spekter av produkter, tjenester og distribusjonskanaler 
gjør at konsernet kan tilby løsninger for kundene på tvers av forretnings-
områdene. DnB NORs fi nansielle styringsmodell og operasjonelle 

organisering legger til rette for salg av produkter og tjenester fra hele 
konsernet. Transaksjoner mellom forretningsområdene er regulert gjen-
nom interne avtaler, hvor prisingsprinsippet er markedsmessige vilkår. 
Utvikling i total kunde- og segmentlønnsomhet er et viktig grunnlag for 
prioritering i konsernet, og for å motivere til kryssalg blir resultater knyttet 
til viktige produkter presentert på en måte som refl ekterer samarbeidet . 
I situasjoner hvor gjennomføring av transaksjoner er avhengig av utstrakt 
samarbeid mellom fl ere enheter, blir inntekter og kostnader fra trans-
aksjonen rapportert i sin helhet hos de samarbeidende enhetene. Slike 
kryssalgsinntekter er vist på egne linjer i resultatoppstillingen som inn-
tekter og kostnader fra produktleverandører. 

Tjenester fra stabs- og støtteområdene dimensjoneres i forhold til for-
retningsområdenes etterspørsel, og interne tjenester belastes etter forbruk. 
Tjenestene prises til markedsmessige vilkår. Kostnader knyttet til konser-
nets strategiske tiltak, direkte aksjonærrettede kostnader og kostnader 
relatert til konsernets styrende organer belastes ikke forretnings områdene.

Retail Norge 
Storkunder og 

internasjonal DnB NOR Markets
Forsikring og 

kapitalforvaltning DnB NORD

Resultat i millioner kroner 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Sum inntekter 18 903 19 585 9 649 9 430 5 471 7 243 4 201 3 582 2 048 2 242 

Sum driftskostnader 10 965 10 758 2 935 2 627 1 833 1 913 2 288 2 335 1 700 2 589 

Driftsresultat før nedskrivninger 7 938 8 826 6 713 6 803 3 638 5 331 1 913 1 247 348 (347)

Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler 6 1 0 0 0 0 (15) (13)

Netto nedskrivninger utlån og garantier 1 225 1 586 589 1 134 0 0 1 813 3 929 

Driftsresultat før skatt 6 719 7 241 6 124 5 669 3 638 5 331 1 913 1 247 (1 481) (4 289)

Balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder (gjennomsnitt) 1) 736 708 354 377 63 84

Innskudd fra kunder (gjennomsnitt) 1) 374 367 228 229 22 21

Midler til forvaltning (utgangen av perioden) 527 486

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 2) 24,1 27,1 18,0 13,5 44,8 69,8 18,6 15,2 (19,1) (33,7)

Ordinær kostnadsgrad 3) 57,0 53,9 30,4 27,9 33,5 26,4 54,5 65,2 66,2 70,6

Innskuddsdekning 50,9 51,8 64,5 60,7 35,5 25,6

Antall årsverk ved utgangen av året 4 842 4 997 1 103 1 061 668 647 1 047 1 054 3 159 3 174

1) Nominelle verdier. Inkluderer henholdsvis utlån til og innskudd fra kredittinstitusjoner.       
2)   Avkastning er beregnet på grunnlag av intern måling av risikojustert kapitalbehov. Ved beregningen benyttes resultat etter skatt, basert på en forventet skattesats på 28 prosent for Retail Norge, 

Storkunder og internasjonal og DnB NOR Markets, 20 prosent for DnB NORD og resultatført skatt for Forsikring og kapitalforvaltning.   
3) Kostnadsgrad korrigert for nedskrivning av goodwill og immaterielle eiendeler.

FINANSIELL UTVIKLING
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RETAIL NORGE HAR ANSVAR FOR å betjene konsernets 2,2 millioner personkunder og om lag 180 000 norske 
bedriftskunder i kontornettet i Norge. En koordinert betjening av kundesegmentene skal bidra til bedre kunde-
tilfredshet ved å gjøre tjenestene mer tilgjengelige og ved å gi kundene god personlig rådgivning. DnB NOR 
skal være hele Norges lokalbank med storbankens kompetanse. Driftsresultat før skatt utgjorde 6 719 millioner 
kroner i 2010, som var en reduksjon på 7,2 prosent sammenlignet med 2009, hovedsakelig på grunn av lavere 
rentemarginer og økte kostnader på langsiktig fi nansiering. Volumutviklingen var positiv, og utviklingen i mislig-
hold og nedskrivninger var tilfredsstillende. 

RETAIL NORGE

FINANSIELL UTVIKLING

Resultat i millioner kroner 2010 2009 Endring 

Netto renteinntekter  14 139  14 925  (785)

Andre driftsinntekter  3 501  3 324  177 

Inntekter fra produktleverandører  1 263  1 336  (73)

Sum andre driftsinntekter  4 764  4 660  104 

Sum inntekter  18 903  19 585  (682)

Andre driftskostnader  10 096  9 787  309 

Nedskrivning goodwill og immaterielle eindeler  194  202  (8)

Kostnader fra produktleverandører  675  770  (95)

Sum driftskostnader  10 965  10 758  206 

Driftsresultat før nedskrivninger  7 938  8 826  (888)

Netto gevinster varige driftsmidler  6  1  5 

Netto nedskrivninger utlån  1 225  1 586  (361)

Driftsresultat før skatt  6 719  7 241  (522)

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 736,1 708,3 27,9

Innskudd fra kunder 374,4 366,7 7,7 

Nøkkeltall i prosent

Marginer på utlån 1) 1,66 1,83 

Marginer på innskudd 1) 0,44 0,27 

Avkastning på allokert kapital 2) 24,1 27,1 

Ordinær kostnadsgrad 3) 57,0 53,9 

Innskuddsdekning 50,9 51,8 

Antall årsverk ved utgangen av året 4 842 4 997 

1) Beregnet i forhold til 3-måneders pengemarkedsrente.
2) Beregnet på grunnlag av intern måling av risikojustert kapitalbehov.
3) Kostnadsgrad korrigert for nedskrivninger av goodwill.
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Utlånene økte i gjennomsnitt med 3,9 prosent fra 2009 til 2010. Til tross for 
lavt rentenivå var boliglånsveksten lavere enn i 2009, mens utlånsveksten til 
næringslivet tok seg opp gjennom 2010. Konkurransen om innskuddsmid-
lene var sterk. Innskuddene økte i gjennomsnitt med 2,1 prosent sammen-
lignet med 2009, primært som følge av økte innskudd i personmarkedet. 
Innskuddsdekningen var synkende og utgjorde 50,9 prosent i gjennomsnitt 
i 2010. Obligasjoner med fortrinnsrett basert på boliglån i DnB NOR Bolig-
kreditt utgjorde en viktig fi nansieringskilde som supplement til kundeinn-
skudd. Ved utgangen av 2010 var nærmere 90 prosent av utlånsvolumet i 
Retail Norge fi nansiert med innskudd og obligasjoner. 

Vektet rentemargin, defi nert som sum margininntekter på utlån og inn-
skudd i forhold til summen av utlån og innskudd, utgjorde 1,25 prosent 
i gjennomsnitt i 2010, en nedgang fra 1,30 prosent året før. Den vektede 
marginen ble påvirket av sterk konkurranse i det norske markedet og 
etterslepseffekter knyttet til varslingsfristen ved renteendringer. Økte 
kostnader knyttet til langsiktig fi nansiering bidro også til en reduksjon 
i netto renteinntekter. 

Endrede prinsipper for føring av annonsekostnader innen eiendoms megling 
medførte en økning i både inntekter og kostnader på om lag 200 millioner 
kroner fra 2009 til 2010. Korrigert for slike endringer var netto andre drifts-
inntekter relativt stabile i forhold til i 2009. Inntekter fra eiendomsformidling, 
skadeforsikring og kapitalforvaltning bidro til økte driftsinntekter, mens 
inntekter fra forsikringssparing og betalingsformidling var lavere enn året 
før. Det var en positiv utvikling i boligomsetningen, og markedsandelen for 
eiendomsmegling i Norge ble opprettholdt på om lag 19 prosent. 

God kostnadsstyring og gjennomføring av fl ere tiltak ga effekter som over-
steg målene i kostnadsprogrammet og bidro til en begrenset vekst i totale 
driftskostnader på 1,9 prosent fra 2009. Konsernets kostnadsprogram 
bidro til en reduksjon med en årlig effekt på over 220 millioner kroner, 
mens prinsippendringer, høyere IT-kostnader og økte avskrivninger på 
operasjonell  leasing som følge av volumvekst medførte at totale drifts-
kostnader økte. Retail Norge skrev ned goodwill knyttet til investeringer 
i Sverige  med til sammen 194 millioner kroner i 2010. Nedskrivningen 
skyldtes endret strategi for utlånsvirksomheten i Sverige.

Kvaliteten i utlånsporteføljen var solid, med relativt lave netto nedskriv-
ninger i både person- og bedriftskundemarkedet. Netto nedskrivninger 
i forhold til gjennomsnittlige netto utlån ble redusert fra 0,22 prosent i 
2009 til 0,17 prosent i 2010. Netto misligholdte og tapsutsatte engasje-
menter var omtrent uendrede fra året før og utgjorde 7,2 milliarder kroner 
ved utgangen av 2010.

VIRKSOMHETEN
DnB NOR har som mål å være den ledende banken i Norge. Retail Norge 
bygger opp under denne strategien gjennom å fungere som lokalbank og 
samtidig gi kundene tilgang til alt et stort konsern kan tilby av kompetanse 

og løsninger. Retail Norge har konkurransedyktige produkter og ønsker å 
tilby gode priser til kunder som tar i bruk bredden i konsernets sortiment. 
Forretningsområdet er inndelt i syv geografi ske divisjoner i tillegg til at 
DnB NOR Privatbank, Telefon- og nettbank og DnB NOR Finans er orga-
nisert som egne divisjoner. Datterselskapene Nordlandsbanken, DnB NOR 
Eiendom og Postbanken Eiendom, samt Svensk Fastighetsförmedling og 
SalusAnsvar i Sverige, inngår også i forretningsområdet. 

I løpet av 2011 skal merkevaren Postbanken gradvis integreres i 
DnB NOR- merkevaren, noe som er viktig for å styrke DnB NORs posisjon 
i Norge. Målet er å styrke kundetilfredsheten og bygge en sterk, felles 
kultur. Samlet sett vil kundene få et enda bredere distribusjons nett og 
produktspekter enn før. 

Norges største distribusjonsnett
DnB NORs distribusjonsnett er det klart største innen bank og fi nans i 
Norge. Fysisk tilstedeværelse, velutbygde telefon- og nettbanker og bank-
løsninger på mobiltelefon representerer en viktig styrke for konsernet. 
Kundenes behov for rådgivning, produkter og tjenester ble i 2010 dekket 
gjennom 220 bankkontorer og kundesentre, 42 SAGA investerings sentre, 
54 bedriftsrådgivningssentre, DnB NOR Private Banking, døgnåpen 
telefonbank, internett og mobilbanktjenester. I tillegg betjenes kundene 
på 179 postkontorer i Norge og gjennom Bank og Post i butikk på til 
sammen 2 234 steder. 

Tilfredse kunder som ønsker å benytte fl est mulig av DnB NORs pro-
dukter, er en viktig forutsetning for konsernets videre vekst og lønnsom-
het, og DnB NORs visjon og verdier setter kundenes behov i sentrum. 
Kundetilfredshetsmålinger gjennomført høsten 2010 viste en klar bedring 
for viktige kundegrupper i forhold til tidligere. Økt kundekontakt og 
konkurranse dyktige betingelser bidro til den positive utviklingen. Informa-
sjon fra hyppige kundeundersøkelser skal danne grunnlag for at Retail 
Norge raskere kan imøtekomme kundenes behov og endrede markeds-
forhold. Målet er å oppnå en ytterligere bedring i kundenes tilfredshet. 
Retail Norge vil holde et høyt aktivitetsnivå for å forsvare og øke markeds-
andelene og for å oppnå sunn vekst basert på lønnsomhet og akseptabel 
risiko. Økt kryssalg og samarbeid med andre enheter i konsernet er en 
viktig del av strategien. 

Konkurransedyktige produkter tilpasset kundenes behov
Kundenes ulike behov imøtekommes gjennom et bredt produktspekter 
og løsninger av høy kvalitet som gir valgfrihet for kundene. Ved utgangen 
av 2010 hadde 1,4 millioner kunder kundeprogrammer og produktpak-
ker. Helkundeprinsippet ble innført i november 2010 og innebærer at 
kunder som bruker et bredt utvalg av DnB NORs produkter, blir tilbudt 
de beste betingelsene. 

Boliglån er et viktig produkt, og totale boliglån utgjorde 488 milliarder 
kroner ved utgangen av 2010, hvorav DnB NOR Boligkreditt hadde en 
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utlånsportefølje på 389 milliarder. Selskapet er et viktig verktøy for å 
sikre konsernet tilgang til langsiktig fi nansiering gjennom utstedelse av 
obligasjoner med fortrinnsrett. Kredittvurderingsbyråene har gitt AAA-
rating til obligasjonslånene utstedt av DnB NOR Boligkreditt, og den gode 
klassifi seringen sikrer banken tilgang til rimelig fi nansiering og dermed 
økt konkurransekraft. 

DnB NOR Finans ble fusjonert med banken i september 2010, men 
videre fører sin virksomhet som et av Norges største fi nansierings selskaper 
som en egen divisjon i Retail Norge. Hovedproduktene er leasing, utleie 
av IKT-utstyr, factoring, bilfi nansiering og biladministrasjon under merke-
navnet Autolease, samt kredittkort og forbruksfi nansieringstjenester. 
DnB NOR har i tillegg lisens til å utstede American Express person-
kundekort i Norge. DnB NOR Finans har virksomhet både i Sverige og 
i Danmark.

Eiendomsmegling er en viktig kanal for formidling av boliglån og spare-
produkter. DnB NOR Eiendom var ved utgangen av 2010 lokalisert på 
92 steder i Norge. Postbanken Eiendom hadde 36 kontorer, og Svensk 
Fastighetsförmedling, som driver med eiendomsmegling i Sverige, 
hadde 221 kontorer. SalusAnsvar er en uavhengig distributør av livs- og 
pensjonsforsikring, skadeforsikring og bankprodukter til medlemmer av 
foreninger og fagforbund i Sverige. 

DnB NOR prioriterer utvikling av digitale tjenester, og i november 
2010 ble det lansert en helt ny og mer kundeorientert internettportal, 
dnbnor.no , der kunde og bank deler informasjon og kunnskap. Den 

nye kunde portalen gir kundene mulighet til selv å utføre enda fl ere 
tjenester på nettet. Nye spareprodukter ble lansert høsten 2010, og 
det ble utviklet egne personforsikringer i samarbeid med Forsikring 
og kapitalforvaltning. Sparing og skadeforsikring vil være satsings-
områder også i 2011. Boliglån for ungdom, BLU, ble godt mottatt av 
målgruppen, og tilbudet til selskaper i etableringsfasen ble forbedret 
gjennom en oppdatert Partner Start-løsning og nytt gründerlån. Ved 
årsskiftet ble DnB NORs kundeservice på telefon, 04800, døgn-
åpen. Det utvidede  tilbudet er blitt godt mottatt av kundene og er 
en konkurranse fordel for konsernet. 

FREMTIDSUTSIKTER
Norsk økonomi er på vei opp mot normal aktivitetsvekst, og ledighets-
nivået har stabilisert seg. Forbruket øker, og råvareprisene, som Norge er 
avhengig av i forhold til eksport, er på høyt eller stigende nivå. Låneetter-
spørselen fra bedriftene har tatt seg opp og ventes å øke videre fremover. 
Fra september 2010 tiltok boligprisveksten markert, noe som vil bidra 
til en økning i husholdningenes gjeld og samtidig gjøre enkelte kunder 
sårbare for fremtidige renteøkninger.

Retail Norge venter at boliglån fortsatt vil stå for det meste av 
utlånsveksten , men det er tegn til økende vekst i utlån til næringslivet. 
Prispresset på boliglån med lav risiko ventes å vedvare. Nedskrivninger 
på utlån ventes å holde seg på et relativt lavt nivå fremover. Konkurran-
sen om stabile innskuddsmidler vil fortsatt være stor, blant annet som 
følge av innføring av nye likviditetskrav til bankene.

FORRETNINGSOMRÅDER
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STORKUNDER OG INTERNASJONAL HAR ANSVAR for å betjene store norske bedrifter og for konsernets 
samlede internasjonale aktiviteter. Norske og internasjonale næringslivsaktører tilbys et bredt og markedstilpas-
set spekter av fi nansielle tjenester, og virksomheten bygger på gode relasjoner med kundene. Driftsresultat før 
skatt ble 6 124 millioner kroner i 2010, en økning på 8,0 prosent fra 2009 som følge av lavere nedskrivninger 
på utlån. Aktiviteten i markedene tok seg opp gjennom året, og det var en økning i både lån og plasseringer 
fra næringslivet.

STORKUNDER
OG INTERNASJONAL

FORRETNINGSOMRÅDER

FINANSIELL UTVIKLING

Resultat i millioner kroner 2010 2009 Endring 

Netto renteinntekter  6 492  6 126  366 

Andre driftsinntekter  1 151  1 272  (122)

Inntekter fra produktleverandører  2 006  2 032  (26)

Sum andre driftsinntekter  3 157  3 304  (147)

Sum inntekter  9 649  9 430  219 

Andre driftskostnader  2 130  1 877  252 

Kostnader fra produktleverandører  806  749  57 

Sum driftskostnader  2 935  2 627  309 

Driftsresultat før nedskrivninger  6 713  6 803  (90)

Netto gevinster varige driftsmidler  0  0  0 

Netto nedskrivninger utlån  589  1 134  (545)

Driftsresultat før skatt  6 124  5 669  455 

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 354,0 376,9 (22,9)

Innskudd fra kunder 228,4 228,8 (0,4)

Nøkkeltall i prosent

Marginer på utlån 1) 1,44 1,28 

Marginer på innskudd 1) 0,10 0,15 

Avkastning på allokert kapital 2) 18,0 13,5 

Ordinær kostnadsgrad 30,4 27,9 

Innskuddsdekning 64,5 60,7 

Antall årsverk ved utgangen av året 1 103 1 061 

1) Beregnet i forhold til 3-måneders pengemarkedsrente.
2) Beregnet på grunnlag av intern måling av risikojustert kapitalbehov.
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Det generelle rentenivået i Norge var forholdsvis stabilt i 2010. Den ordi-
nære utlåns- og innskuddsvirksomheten ga en økning i netto renteinntekter 
på 551 millioner kroner som følge av økende aktivitet gjennom året. Finan-
sieringskostnadene var høye, og det var nødvendig å øke utlånsmarginene 
i forhold til pengemarkedsrenten for å dekke inn kostnadene. Utlåns-
marginene målt mot pengemarkedsrenten økte i alle segmenter sammen-
lignet med 2009, og for forretningsområdet samlet økte utlånsmarginene 
med 0,16 prosentpoeng på gjennomsnittsbasis fra 2009 til 2010. Samlet 
innskuddsmargin ble redusert med 0,05 prosentpoeng sammenlignet med 
2009, og samtlige segmenter viste en reduksjon. Det var sterk konkurranse 
om innskuddsmidlene i 2010, noe som presset marginene. 

Utlån til kunder viste en reduksjon på 6,1 prosent på gjennomsnittsbasis 
fra 2009 til 2010, men økte med 4,4 prosent fra utgangen av 2009 til 
utgangen av 2010 som følge av tiltagende markedsaktivitet. Valutakurs-
effekter var hovedårsaken til nedgangen i gjennomsnittlige utlån, og for 
viktige  bransjer, som energi og shipping, er det US dollar som er hoved-
valuta. DnB NORs strategi om å holde en lav risikoprofi l i porteføljene var 
førende i kredittgivningen gjennom hele året.

Innskudd fra kunder viste en reduksjon på gjennomsnittsbasis fra 2009 til 
2010, men økte mot slutten av året som følge av stigende aktivitet i marke-
dene og betydelig satsing på innskudd. Kursutviklingen på norske kroner 
påvirket også innskuddsvolumene. 

Inntekter fra betalingsformidling lå på et stabilt nivå i 2010 sammenlignet 
med 2009. Kryssalget mellom Storkunder og internasjonal og konsernets 
produktområder ble påvirket av kundenes aktivitetsnivå, og inntektene var 
stabile fra 2009 til 2010, men viste en økning gjennom året. Inntekter fra 
produktleverandører som følge av kryssalg utgjorde 2 006 millioner  kroner 

i 2010 og ga et netto bidrag til Storkunder og internasjonal på 1 200 millio-
ner. Driftskostnadene økte fra 2009 til 2010 som følge av høyere aktivitets-
nivå i forretningsområdet og høyere kostnader fra produktleverandører. 

Netto nedskrivninger på utlån viste en reduksjon fra 2009. Målt i forhold 
til gjennomsnittlig utlånsvolum utgjorde ned skrivningene 0,17 prosent, 
sammenlignet med 0,30 prosent i 2009.  

Forretningsområdets kredittgivning var i overensstemmelse med konser-
nets strategi og ønsket risikoprofi l. Porteføljekvaliteten var tilfredsstillende 
innenfor alle bransjer og viste betydelig bedring mot slutten av 2010.

VIRKSOMHETEN
Storkunder og internasjonal betjener de største bedriftskundene i Norge og 
har ansvar for den internasjonale virksomheten i konsernet. Langsiktig rela-
sjonsbygging basert på god bransje- og produktkunnskap spiller en sentral 
rolle. Internasjonal satsing bygger på lang erfaring fra forretningsområdets 
strategiske satsingsområder, som er shipping, energi, fi skeri og havbruk. 
I tillegg til inndelingen i bransjer følges virksomheten opp i en geografi sk 
dimensjon. Etter full overtagelse av DnB NORD i desember 2010 inngår 
virksomheten i Storkunder og internasjonal, divisjon Baltikum og Polen, men 
vil bli fulgt opp og rapportert som et separat resultatområde også fremover. 

Sterk posisjon i norsk næringsliv
DnB NOR har en sterk posisjon i alle deler av norsk næringsliv, inklusive 
kommunal sektor, der DnB NOR er Norges ledende fi nansinstitusjon med 
rundt 100 hovedbankavtaler med kommuner og fylkeskommuner i hele 
landet. Kundene i forretningsområdet Storkunder og internasjonal er store 
norske, nordiske og internasjonale foretak. Høy kundetilfredshet  er et 
meget viktig konkurransefortrinn. Målinger gjennom 2010 viste stigende 

Resultat i millioner kroner

Shipping, 
offshore og 

logistikk
Internasjonale 

konsernkunder Energi

Nordiske 
konsern-

kunder
Divisjon 

Nord-Europa Øvrig
Storkunder og 

internasjonal

Netto renteinntekter  2 218  1 018  1 032  1 522  568  134  6 492 

Andre driftsinntekter  809  833  682  1 167  252  (587)  3 157 

Sum inntekter  3 027  1 851  1 714  2 689  820  (80)  9 649 

Driftskostnader  675  644  405  932  343  (63)  2 935 

Driftsresultat før nedskrivninger  2 352  1 207  1 309  1 758  477  (238)  6 713 

Netto nedskrivninger utlån  218  223  88  (263)  317  6  589 

Driftsresultat før skatt  2 134  983  1 221  2 021  160  (250)  6 124 

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 137 39 35 86 45 12 354

Innskudd fra kunder 70 33 32 73 11 9 228
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tilfredshet blant konsernets store bedriftskunder, og DnB NORs ambisjon 
er å opprettholde det høye nivået.

DnB NOR er anerkjent for god kompetanse på komplekse internasjonale 
transaksjoner og er en av verdens ledende shippingbanker. Konsernets 
langsiktige strategi innen shipping ligger fast, og aktiviteten har vært 
økende, særlig gjennom andre halvår av 2010. Analyseselskapet Dealogic 
rangerte DnB NOR som verdens største tilrettelegger av lån til shipping- og 
offshoreindustrien i 2010. Den langsiktige energi strategien er rettet mot 
selskaper innenfor både fossile og fornybare ressurser og vil gi muligheter 
for vekst i Norge så vel som internasjonalt. Strategien innenfor fi skeri og 
havbruk er også uendret, og DnB NOR er relasjonsmessig og geografi sk 
godt posisjonert for å vokse innenfor disse segmentene. 

Datterselskapet DnB NOR Næringsmegling er Norges største rådgiver 
og megler innenfor næringseiendom. DnB NOR Næringskreditt forvalter 
porteføljer som vil kunne benyttes til å skaffe langsiktig fi nansiering for 
konsernet gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 

Konsernets bedriftskunder tilbys betjening internasjonalt gjennom kontorer 
i New York, Houston, Santiago, Rio de Janeiro, London, København, 
Hamburg, Helsingfors, Stockholm, Gøteborg, Malmø, Luxembourg, Athen, 
Singapore, Shanghai og Mumbai. DnB NOR er representert i Murmansk 
med datterselskapet DnB NOR Monchebank, som har lisens til å drive 
bankdrift i hele Russland.

Bredt produktspekter som dekker kundenes behov
Forretningsområdet tilbyr et bredt spekter av fi nansielle produkter og 
tjenester i samarbeid med fl ere av konsernets produktområder. Kundene 
tilbys blant annet ulike typer fi nansiering, innskudd og plasseringer, dag-

ligbanktjenester, forsikring, e-handelsprodukter, næringsmegling, valuta, 
renteprodukter, trade fi nance, aksjehandel og corporate fi nance-tjenester. 
Storkunder og internasjonal har ansvar for å betjene alle konsernets 
bedriftskunder innenfor betalingstjenester, herunder cash management-
tjenester, og for å utvikle avanserte betalings- og likviditetsstyringssystemer. 
Det internasjonale ”cash pool”-systemet gir bedriftskunder en unik mulig-
het til å optimalisere likviditetsstyringen på tvers av land og valutaer. Sys-
temet dekker alle verdensdeler og gjør det mulig å tilby lokale løsninger og 
spisskompetanse i den enkelte region. Enkle, velfungerende løsninger og 
global tilgjengelighet er viktig for å kunne betjene kundene på best mulig 
måte uavhengig av geografi sk tilhørighet. En ny, global bedriftsnettbank 
ble introdusert i 2010 og ga kundene fl ere muligheter til selvbetjening. 
Konsernet lanserte fl ere nye applikasjoner for SMS og varslingstjenester 
på mobiltelefon gjennom 2010 og ser stadig økende bruk av tjenestene. 

FREMTIDSUTSIKTER
Finansmarkedene var preget av en tiltagende optimisme gjennom 2010, 
selv om det fortsatt var usikkerhet knyttet til markedsutviklingen ved 
inngangen til 2011. Storkunder og internasjonal vurderer mulighetene til 
vekst i forretningsområdets strategiske satsingsområder som gode, både i 
Norge og internasjonalt. For å bygge en robust portefølje er det en forutset-
ning at områdets vekst er innenfor konsernets kredittstrategi og baseres på 
erfaring, kompetanse og langsiktige relasjoner. Fremdeles vil en del kunder 
innenfor enkeltsegmenter være berørt av ettervirkningene av nedgangs-
konjunkturen. Kundene skal oppleve banken som en langsiktig og god 
partner uavhengig av hvilken vei markedene beveger seg. 

Virksomheten i 2011 vil avhenge av markedsmulighetene, og det ventes 
høyere aktivitet enn i 2010.
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DnB NOR MARKETS ER NORGES STØRSTE VERDIPAPIRFORETAK og betjener kunder i Norge, ved konser-
nets internasjonale kontorer og gjennom elektroniske kanaler. Kundebetjeningen skjer i nært samarbeid med 
øvrige forretningsområder i konsernet. DnB NOR Markets oppnådde et driftsresultat før skatt på 3 638 millioner 
kroner i 2010, en nedgang på 31,8 prosent fra 2009. Uvanlig store bevegelser i valutakurser og renter i første del 
av 2009 ga høye inntekter, mens en normalisering av markedene medførte en reduksjon i 2010 sammenlignet 
med året før. DnB NOR Markets var i 2010 største verdipapirforetak på Oslo Børs innen megling og emisjoner 
av både aksjer, obligasjoner og sertifi kater.

DnB NOR MARKETS
FORRETNINGSOMRÅDER

FINANSIELL UTVIKLING

Resultat i millioner kroner 2010 2009 Endring 

Valuta og rente- og råvarederivater  1 317  1 665  (348)

Investeringsprodukter  399  766  (367)

Corporate fi nance  903  570  333 

Verdipapirtjenester  218  190  28 

Sum kundeinntekter  2 838  3 191  (353)

Netto inntekter fra likviditetsporteføljen  1 151  1 147  4 

Andre inntekter fra egenhandel  1 337  2 761  (1 424)

Totale inntekter fra egenhandel  2 488  3 908  (1 420)

Renter av allokert kapital  145  144  1 

Sum inntekter  5 471  7 243  (1 772)

Driftskostnader  1 833  1 913  (79)

Driftsresultat før skatt  3 638  5 331  (1 693)

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 1) 44,8 69,8 

Kostnadsgrad 33,5 26,4 

Antall årsverk ved utgangen av året 668 647 

1) Beregnet på grunnlag av internt beregnet risikojustert kapitalbehov.
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En normalisering av markedene medførte at DnB NOR Markets’ totale 
inntekter for 2010 ble redusert med 24 prosent sammenlignet med ett 
år tidligere. Den største nedgangen var på inntekter fra egenhandel, som 
var spesielt høye i begynnelsen av 2009 som følge av store svingninger i 
markedet. 

Reduksjonen i kundeinntekter fra valuta og rente- og råvarederivater 
skyldtes i stor grad reduserte inntekter fra valuta. Økende andel elek-
tronisk handel med lavere marginer bidro til en reduksjon i inntektene, 
til tross for høy aktivitet i 2010. Lavt nivå på langsiktige renter medførte 
økende etterspørsel etter rentesikring gjennom 2010, særlig fra små og 
mellomstore bedriftskunder. Denne utviklingen ga en økning i inntektene 
mot slutten av året.

Kundeinntekter fra omsetning av verdipapirer og andre investerings-
produkter ble redusert sammenlignet med 2009. Det var tiltagende 
konkurranse fra utenlandske aktører. Elektronisk aksjehandel ble stadig 
viktigere og medførte press på prisene. DnB NOR Markets opprett-
holdt sin posisjon som den største aktøren på Oslo Børs og var den 
klart største  obligasjons - og serti fi katmegleren. Inntekter fra andre 
investerings produkter var fortsatt lave. 

Høy aktivitet innenfor egenkapitalemisjoner, kombinert med god 
utvikling  for rådgivning og tilrettelegging av obligasjonslån, ga sterk 
vekst i kunde inntekter fra corporate fi nance sammenlignet med 
2009. Det var ny rekord på Oslo Børs i 2010 for innhenting av 
både egen kapital og fremmedkapital. DnB NOR Markets var den 
ledende aktøren  i markedet. Etablering av internasjonal virksomhet 
i New York og Stockholm  i løpet av 2010 ga gode inntekter allerede 
i første  driftsår. 

Kundeinntekter fra verdipapiradministrative tjenester viste en positiv 
utvikling fra 2009 som følge av stigende markedsverdier og høy-
ere aktivitet , blant annet i emisjonsmarkedet. Inntektsveksten kom 
primært fra norske kunder, mens det var et betydelig fall i inntekter 
fra uten landske kunder som følge av Oslo Børs’ innføring av sentral 
oppgjørsmotpart . 

Inntekter fra market-making og annen egenhandel ble redusert med 
36 prosent fra 2009 som følge av en normalisering av markedene med 
mindre svingninger i renter og valutakurser. Likviditetsporteføljen av 
obligasjoner ga inntekter på linje med 2009. 

VIRKSOMHETEN
DnB NOR Markets skal være den beste samarbeidspartneren for norske  
kunder innenfor investeringsbank- og verdipapirtjenester og for uten-
landske kunder når det gjelder tjenester relatert til Norge og norske 
kroner. Innenfor utvalgte områder og kundesegmenter som shipping, 
energi, fi skeri og havbruk satser DnB NOR Markets internasjonalt 

sammen med konsernet for øvrig. DnB NOR Markets har som mål å 
oppnå konkurranse dyktig avkastning og høy kostnadseffektivitet gjennom 
en diversifi sert virksomhet med moderat risikoprofi l.

Ledende i det norske markedet
DnB NOR Markets skal videreutvikle betjeningskonsepter og fi nansiell 
rådgivning som gir verdi for kundene. DnB NOR Markets vektlegger 
nærhet til kunden og tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester. 
Kunde betjeningen ivaretas gjennom 13 regionale meglerbord i Norge, 
kontorer i Stockholm , London, New York, Singapore og Shanghai, samt 
gjennom elektroniske kanaler. Forretningsområdets største kunde grupper 
er norske person- og bedriftskunder og offentlig sektor. Andre viktige 
kundegrupper er DnB NORs utenlandske kunder og andre som etterspør 
fi nansielle tjenester i Norge eller tjenester relatert til norske kroner 
og produkter. 

Samarbeid med øvrige forretningsområder er viktig for å avdekke og 
ivareta kundenes nåværende og fremtidige behov, og produkter selges 
i samarbeid med andre forretningsområder i konsernet. DnB NOR 
Markets har et stort team av aksje-, kreditt-, valuta-, råvare- og rente-
analytikere som sammen med andre fageksperter er viktige i forretnings-
områdets rådgivning overfor kunder. 

DnB NOR Markets styrket sin markedsledende posisjon i Norge 
ytter ligere i 2010. I tillegg til den sterke posisjonen innen valuta- 
og rentehandel økte DnB NOR Markets sin markedsandel innen 
obligasjons megling og var største meglerhus ved Oslo Børs i 2010 
for aksjer, aksjeopsjoner, aksjeterminer, obligasjoner og sertifi kater. 
DnB NOR Markets var også største verdipapirforetak innen tilretteleg-
ging av både obligasjons- og sertifi katlån i det norske markedet i 2010. 
DnB NOR var kontofører for 54,4 prosent av selskapene i VPS. 

Kundetilfredshet måles og følges opp gjennom både egne og eksterne 
undersøkelser og evalueringer fra blant andre Prospera. Målingene viser 
gjennomgående god kundetilfredshet. Målinger for hvert produkt- og 
tjenesteområde benyttes i styring og oppfølging. 

DnB NOR ble også i 2010 kåret til den beste valutabanken i Norge av 
”Global Finance Magazine”, og i tillegg ble banken utnevnt til beste 
custody-bank av ”Global Custodian”. 

Forretningsområdets hovedvirksomhet er valuta, rente- og råvare-
produkter, verdipapirer og andre investeringsprodukter, fremmed- og 
egenkapitalfi nansiering i kapitalmarkedene, analyse- og rådgivnings-
tjenester samt verdipapiradministrative tjenester. Ansatte med høy 
kompetanse, gode kunderelasjoner, et bredt distribusjonsapparat og 
et diversifi sert produkt- og tjenestetilbud er det viktigste grunnlaget for 
verdiskapingen i DnB NOR Markets.

FORRETNINGSOMRÅDER
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Innen produktområder der forretningsområdet har spesielle fortrinn, som 
produkter knyttet til Norge og norske kroner, utfører DnB NOR Markets 
både produktutvikling og produksjon selv. På produktområder som for 
eksempel internasjonal aksjehandel vektlegges innkontraktering, samar-
beidsavtaler med andre banker og ”pakking” av løsninger for å redusere 
kostnader, risiko og lanseringstid. Kontinuerlig utvikling av produkter 
og tjenester vektlegges. Kundeaktiviteter skal være hovedvirksomheten, 
mens tradingvirksomheten skal støtte kundebetjeningen med produkter 
og priser. 

Tilbudet av råvarederivater og risikostyringsbistand til kunder ble 
utvidet i 2010. Ulike børshandlede investeringsprodukter blir stadig 
mer etterspurt, og som første norske aktør lanserte DnB NOR i oktober 
”Exchange Traded Notes”. Ved utgangen av 2010 hadde DnB NOR en 
markedsandel på 20 prosent og tilbød produkter med eksponering i olje-
service, elektrisk kraft og oljepris. I løpet av 2010 ble corporate fi nance-
virksomheten  innen fremmedkapital utvidet i New York og Stockholm. 

FREMTIDSUTSIKTER
Den generelle utviklingen i markedene og aktivitetsnivået i økonomien 
vil være avgjørende for DnB NOR Markets’ resultater. Høy kundetilfreds-
het gir et godt grunnlag for videre utvikling av forretningsområdet. For 
valuta og rente- og råvarederivater venter DnB NOR at den økonomiske 
utviklingen vil gi noe volumvekst, mens en fortsatt overgang til elektro-
nisk handel og sterkere konkurranse fra internasjonale banker vil presse 
prisene. Det er utsikter til økt aktivitet innen obligasjons- og aksjemegling 
og eiendomsinvesteringer, men også her vil det være sterk konkurranse. 
Utvikling av nye produkter tilpasset etterspørselen vil være viktig. Innen-
for corporate fi nance har DnB NOR Markets et godt utgangspunkt for 
blant annet å øke inntektene utenfor Norge. 

Inntektene fra obligasjonsporteføljen ventes å avta som følge av tilpasning til 
Basel III-krav til sammensetning av porteføljen. Egen valuta i Norge forven-
tes fortsatt å være en fordel for DnB NOR Markets. Markets-virksomheten  i 
Baltikum og Polen vil bli integrert med virksomheten i DnB NOR Markets. 

FORRETNINGSOMRÅDER
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FORSIKRING OG KAPITALFORVALTNING HAR ANSVAR for livsforsikring, pensjonssparing, kapitalforvaltning 
og skadeforsikring i konsernet. Vital forsikret ca. én million personer og hadde kollektive avtaler med 26 000 
bedrifter ved utgangen av 2010. DnB NOR Kapitalforvaltning hadde 556 000 personkunder og en ledende posi-
sjon i det institusjonelle markedet i Norge og Sverige. DnB NOR Skadeforsikring hadde 150 000 personkunder. 
Driftsresultat før skatt i 2010 utgjorde 1 913 millioner kroner, en økning på 53,4 prosent fra året før. 

FORSIKRING OG 
KAPITALFORVALTNING

FORRETNINGSOMRÅDER

FINANSIELL UTVIKLING

Resultat i millioner kroner 2010 2009 Endring 

Sum inntekter  4 201  3 582  619 

Driftskostnader  2 288  2 335  (47)

Driftsresultat før skatt  1 913  1 247  666 

Skatt  (630)  (144)  (487)

Resultat etter skatt  2 544  1 390  1 153 

Balanse i milliarder kroner (ved utgangen av perioden)

Forvaltet kapital 527,4 485,6 41,8 

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 1) 18,6 15,2 

Kostnadsgrad 54,5 65,2 

Antall årsverk ved utgangen av året 1 047 1 054 

1) Beregnet på grunnlag av intern måling av risikojustert kapitalbehov.
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Finansiell utvikling i Vital

Resultat i millioner kroner 2010 2009  Endring 

Renteresultat  6 033  3 043  2 990 

  – herav verdiendring  eiendommer  341  (887)  1 228 

Til tilleggsavsetninger  407  173  234

Risikoresultat  (242)  92  (334)

Administrasjonsresultat  (104)  (108)  4 

Fortjeneste på risiko og rentegaranti  552  477  75 

Annet  (14)  (36)  22 

Midler tilført forsikringskunder  4 093  2 138  1 956 

Driftsresultat før skatt  1 724  1 156  568 

Skatt  (672)  (175)  (497)

Resultat etter skatt  2 396  1 331  1 064 

Balanse i milliarder kroner (ved utgangen av perioden)

Totale eiendeler 247,1 232,5 14,6 

Forvaltede midler:

   – bedriftskunder 132,4 120,0 12,4 

   – offentlige kunder 31,4 27,0 4,4 

   – personkunder 65,4 67,0 (1,6)

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 1) 19,5 16,0 

Bokført avkastning på eiendeler 6,2 4,7 

Verdijusert avkastning på eiendeler 6,8 5,4 

Antall årsverk ved utgangen av året 726 738 

1) Beregnet på grunnlag av intern måling av risikojustert kapitalbehov.

Vitals renteresultat ble forbedret i forhold til 2009 som følge av positiv 
utvikling i fi nansavkastningen. Både selskapsporteføljen og porteføljene 
med overskuddsdeling ga gode bidrag i 2010. Solide risikoresultater 
for uførhet og forbedrede marginer for opplevelsesrisiko i bedriftsmar-
kedet ga eier et positivt risikoresultat på 96 millioner kroner, til tross 
for opp reservering for lang levealder. Risikoresultatet ble belastet med 
973 millioner kroner knyttet til oppjustering av levealderforutsetningene 
for individuell pensjon. Eiers andel av denne justeringen utgjorde 341 mil-
lioner kroner, som ble belastet resultat før skatt. Risikoresultatet innenfor 
individuell pensjon deles mellom eier og kunde, med henholdsvis 35 og 
65 prosent. 

Vitals kunder ble tilført 11,1 milliarder kroner i 2010, hvorav 6,6 milliar-
der utgjorde garantert rente, mens kundetildelt fi nansavkastning utover 
garanti utgjorde 4,1 milliarder og avsetning til tilleggsavsetning 0,4 mil-
liarder. Selskapet har nådd målet om lavere ressursforbruk og har god 
kostnadskontroll. 

Avkastningen på aksjer omfattet av fritaksmetoden var god i 2010, og 
skatte inntekten for 2010 ble 672 millioner kroner.

Finansiell utvikling i DnB NOR Kapitalforvaltning

Resultat i millioner kroner 2010 2009 Endring 

Netto renteinntekter  10  3  7 

Forvaltningsinntekter

– fra personkunder  357  269  88 

– fra institusjonelle kunder  481  528  (46)

Andre driftsinntekter  20  68  (48)

Sum inntekter  868  868  0 

Driftskostnader  592  650  (59)

Driftsresultat før skatt  276  217  59 

Balanse i milliarder kroner (ved utgangen av perioden)

Kapital til forvaltning 479,2 441,3 37,9 

   – personkunder 62,6 56,9 5,7 

   – institusjonelle kunder 416,6 384,4 32,2 

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 1) 38,2 24,5 

Ordinær kostnadsgrad 68,2 74,9 

Antall årsverk ved utgangen av året 218 223 

1) Beregnet på grunnlag av intern måling av risikojustert kapitalbehov.

DnB NOR Kapitalforvaltning oppnådde et driftsresultat før skatt på 
276 millioner kroner i 2010, som var 27,2 prosent høyere enn i 2009. 
Forvaltningsinntektene, inklusive avkastningsbaserte inntekter, økte med 
42 millioner kroner eller 5 prosent fra 2009. Økningen skyldtes hovedsa-
kelig høyere forvaltningskapital, som gikk opp med 38 milliarder kroner 
fra utgangen av 2009. Positiv markedsutvikling ga en økning på 34 mil-
liarder kroner, mens 11 milliarder skyldtes valutakursendringer. Negativt 
nettosalg førte til en reduksjon på 7 milliarder kroner.

DnB NOR Skadeforsikring
DnB NOR Skadeforsikring er inne i en vekstfase. Premie for egen regning 
økte med 70 prosent fra 2009 og utgjorde i overkant av 1 milliard kroner 
i 2010. Resultatet i 2010 var preget av høy skadefrekvens, med mange 
frost- og brannskader. Disse ble til dels dekket av selskapets reassuranse-
program, men selskapets andel av erstatningene var betydelig.

VIRKSOMHETEN 
Forsikring og kapitalforvaltning skal være den mest attraktive leveran-
døren i Norge innenfor livsforsikring, pensjonssparing, kapitalforvaltning 
og skadeforsikring. Et sentralt virkemiddel for å nå denne posisjonen 
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er å videreutvikle en kundeorientert og kostnadseffektiv organisasjon 
med sterk distribusjonskraft. Forsikring og kapitalforvaltning skal oppnå 
lønnsom vekst samtidig som eier og kunder skal motta konkurransedyktig 
avkastning på sine midler.

Når ut til alle kundegrupper
Forsikring og kapitalforvaltning har et sterkt distribusjonsnett som når ut 
til alle kundegrupper. Produktene selges gjennom DnB NOR-konsernets 
distribusjonsnett, eksterne samarbeidspartnere, egen salgsstyrke og 
elektroniske kanaler. Frittstående agenter stod for 27 prosent av salget av 
Vitals produkter til personmarkedet i 2010, mens salg gjennom konsernet 
egne distribusjonskanaler tilsvarte 73 prosent. I bedriftsmarkedet distri-
bueres Vitals produkter hovedsakelig gjennom eget apparat og meglere, 
men kundeansvarlige i DnB NOR er også et viktig kontaktpunkt for salg 
av Vitals produkter til dette markedet. 

DnB NOR Kapitalforvaltnings produkter i Norge distribueres primært gjen-
nom banken, i tillegg til ekstern distribusjon. DnB NOR har salgs  aktiviteter 
i Sverige og Luxembourg for markedsføring av fond i det europeiske 
markedet. DnB NOR Kapitalforvaltning har også kontorer i Hong Kong og 
India for aksjeforvaltning i fremvoksende markeder. Skadeforsikringspro-
duktene selges i all hovedsak gjennom bankens distribusjonskanaler.

Vital er Norges største tilbyder av individuell og kollektiv livsforsikring 
og pensjonssparing. Ved utgangen av 2010 hadde Vital ca. én million 
personkunder med individuelle og kollektive avtaler. Antall avtaler med 
bedrifter, kommuner og offentlige foretak var om lag 26 000. 

Vital tilbyr kollektiv pensjon i form av ytelses- og innskuddsordninger til 
bedriftskunder og offentlig sektor. Ved utgangen av 2010 var 93 prosent 
av kundefondene ytelsesbaserte og 7 prosent innskuddsbaserte. Konkur-
ransen om fripoliser var stor også i 2010. Det ventes fortsatt sterk vekst i 
dette markedet, ikke minst som følge av omdanning fra ytelsespensjon til 
innskuddspensjon. 

Per 31. desember 2010 hadde Vital 64 kommuner og én fylkeskommune 
som kunder i tillegg til en rekke offentlige foretak. Av ni kommuner på 
anbud i 2010 inngikk alle avtale med Vital. 

Vital beholdt sin posisjon som den største aktøren innenfor individuell 
pensjonssparing i 2010. Hovedproduktene er garanterte spareprodukter 
og fondssparing gjennom unit linked. 

DnB NOR Kapitalforvaltning er en ledende aktør innen kapitalforvaltning 
for privatkunder og institusjonelle kunder i Norge og også en betydelig 
aktør i det institusjonelle fondsmarkedet i Sverige. 

DnB NOR Kapitalforvaltnings 556 000 personkunder hadde ved 
utgangen  av 2010 inngått 277 000 spareavtaler med årlig avtalt 
sparebeløp på 2,7 milliarder kroner. Ved utgangen av desember 2010 
hadde 55 DnB NOR-fond, tilsvarende 45,5 prosent av fondene, fi re eller 
fem stjerner fra ratingselskapet Morningstar. DnB NOR Kapitalforvalt-
ning er en av landets største tilbydere av verdipapirfond og diskresjo-
nær formues forvaltning. Selskapet hadde en markedsandel på 24,6 
prosent av fonds markedet for norske person- og institusjonskunder ved 
utgangen  av 2010.

Utvikling i markedsandeler

Vital 
Prosent

30. sept.
2010

31. des.
2009

Totale kundemidler 29,7 31,8

    – Bedriftsmarked 40,5 41,3

    – Offentlig marked 9,7 10,8

    – Personmarked 53,1 52,4

DnB NOR Kapitalforvaltning
Prosent

31. des.
2010

31. des.
2009

Fond i Norge (personkunder) 29,3 34,4

Institusjonelle kunder i Norge 21,7 20,5

Institusjonelle kunder i Sverige >15,0 >15,0

DnB NOR Skadeforsikring var blant de skadeforsikringsselskapene som 
vokste  raskest i Norge i 2010 og hadde en markedsandel på 2,5 prosent 
per 30. september 2010. Selskapet tilbyr primært produkter til privat-
markedet.

FREMTIDSUTSIKTER 
Vital har tilpasset sin produktportefølje til ny pensjonsreform, og arbeidet 
med videreutvikling fortsatte inn i 2011. Det ventes økt interesse for 
tradisjonelle spareprodukter innen både fondsforvaltning og forsikring. 
Vital venter en positiv effekt av det nye spareproduktet Investeringskonto. 
Produktet gir kundene mulighet til selv å velge portefølje av aksjer, der 
gevinst ved salg av enkelt papirer utløser gevinstbeskatning først når 
pengene tas ut av kontoen.

Vital venter at veksten innenfor innskuddspensjon vil fortsette, blant 
annet som følge av omdanning av ytelsesbaserte ordninger. Vital satser 
også offensivt i kommunesektoren, og det ventes fortsatt vekst innenfor 
salg av risikoprodukter.  

Vital har gjennomført et kostnadsprogram som vil gi en årlig effekt på 
210 millioner  kroner fra inngangen til 2011. Selskapet vil fortsette arbei-
det med kostnadseffektivisering for å være forberedt på sterk konkur-
ranse i årene fremover.

Siden norske livsforsikringsselskaper tilbyr livsvarige pensjonsut-
betalinger, er økt levealder i befolkningen en av fl ere risikofaktorer. Vital 
oppjusterte i 2009 og 2010 reservene for å ta hensyn til økt levealder for 
individuell pensjon . Gjenværende oppreserveringsbehov er 770 millioner 
kroner og skal dekkes i 2011 og 2012. I bransjen pågår det også et 
arbeid for å oppdatere levetids forutsetninger i premie- og avsetnings-
grunnlaget for kollektiv pensjons forsikring. Oppdatert beregningsgrunnlag 
for kollektiv pensjon vil bli innført i nær dialog med myndighetene.

Vital og DnB NOR Skadeforsikring har kommet godt i gang med forbe-
redelse til Solvens II, et nytt soliditetsregelverk for forsikringsselskaper 
som skal erstatte dagens solvensmarginkrav. Forberedelsene omfatter 
blant annet en vurdering av konsekvenser for kapitalbehov, organisering 
og systemkrav. Kravene  som følger av Solvens II, innebærer behov for 
tilpasninger i for sikringsselskapenes IT-systemer og infrastruktur. 

DnB NOR Kapitalforvaltnings inntjening berøres direkte av endringer i 
forvaltningsvolumer. Volumene påvirkes av både selskapets netto salg 
av fonds produkter og utviklingen i aksje-, valuta- og rentemarkedene. 
Konkurransen om sparemidler medfører behov for løpende utvikling av 
produkter og tjenester, og DnB NOR Kapitalforvaltning har justert prisene 
på enkelte fond og fjernet tegnings- og innløsningsgebyrer for alle fond 
for å bli mer konkurransedyktig. DnB NOR Kapitalforvaltning har utviklet 
nye produkter tilpasset kundenes behov og lanserte i slutten av tredje 
kvartal 2010 to nye indeksfond. Resultatutviklingen for virksomheten vil 
i stor grad påvirkes av investorenes forventninger til utviklingen i fi nans-
markedene og tilliten til aksjemarkedet.

DnB NOR Skadeforsikring er godt posisjonert til å bli en betydelig aktør 
i det norske markedet over tid. Det er iverksatt betydelige tiltak for å 
bedre lønnsomheten i selskapet. Det forventes fortsatt god vekst, selv om 
selskapet vil øke premiene innenfor visse bransjer. 
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DnB NOR OVERTOK ALLE AKSJENE I DnB NORD med virkning fra 23. desember 2010. Hovedvekten av 
virksomheten er i Baltikum og Polen. 2009 og 2010 var utfordrende år for DnB NORD, som fi kk merke effektene 
av den globale fi nanskrisen, der Baltikum  ble spesielt hardt rammet. Gjennom 2010 viste imidlertid både baltisk 
økonomi og DnB NORDs resultater tegn til bedring. Driftsresultat før skatt ble minus 1 481 millioner kroner i 
2010, sammenlignet med et underskudd på 4 289 millioner året før.

DnB NORD
FORRETNINGSOMRÅDER

FINANSIELL UTVIKLING

Resultat i millioner kroner 2010 2009 Endring 

Netto renteinntekter  1 422  1 559  (137)

Andre driftsinntekter  627  684  (57)

Sum inntekter  2 048  2 242  (194)

Andre driftskostnader  1 355  1 582  (227)

Nedskrivning goodwill og immaterielle eiendeler  345  1 007  (662)

Sum driftskostnader  1 700  2 589  (889)

Driftsresultat før nedskrivninger  348  (347)  695 

Netto gevinster varige driftsmidler  (15)  (13)  (2)

Netto nedskrivninger utlån  1 813  3 929  (2 116)

Driftsresultat før skatt  (1 481)  (4 289)  2 809 

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 62,9 83,6 (20.7)

Innskudd fra kunder 22,3 21,4 0.9 

Nøkkeltall i prosent

Marginer på utlån 1) 1,80 1,02 

Marginer på innskudd 1) 0,60 2,04 

Avkastning på allokert kapital 2) (19,1) (33,7)

Ordinær kostnadsgrad 3) 66,2 70,6 

Innskuddsdekning 35,5 25,6 

Antall årsverk ved utgangen av året 3 159 3 174 

1) Beregnet i forhold til 3-måneders pengemarkedsrente.
2) Beregnet på grunnlag av intern måling av risikojustert kapitalbehov.
3) Kostnadsgrad korrigert for nedskrivning goodwill og immaterielle eiendeler.
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Utlånene målt i norske kroner viste en reduksjon på gjennomsnitts basis 
på nærmere 25 prosent fra 2009 til 2010, hvorav ca. 7,5 prosentpoeng 
skyldtes overføring av en portefølje til DnB NOR i 2009. Fra utgangen av 
2009 til utgangen av 2010 var reduksjonen på i overkant av 12 prosent. 
Størst prosentvis  nedgang viste porteføljen i Danmark, som er under ned-
bygging, men utlånene ble redusert også i Baltikum. Utviklingen var påvirket 
av valutakursendringer, og målt i euro var nedgangen i løpet av 2010 på 
6,9 prosent. I Polen viste utlånene en vekst på 17 prosent gjennom året 
målt i norske kroner. 

Det var sterk konkurranse om innskudd, noe som ga utslag i reduserte 
innskuddsmarginer. Det var imidlertid en positiv utvikling i innskudds-
volumene mot slutten av 2010, og innskuddsdekningen ved utgangen av 
året var på 40 prosent, en oppgang fra 28 prosent ved utgangen av 2009. 

Ordinære driftskostnader ble redusert som følge av tiltak for å nedskalere 
virksomheten, herunder nedleggelse av DnB NORDs fi lialer i Danmark og 
Finland i 2009. Nedskrivninger på immaterielle eiendeler i 2010 skyldtes 
at endret implementeringsplan knyttet til IT-utvikling medførte behov for å 
skrive ned verdien av systeminvesteringer. 

DnB NORDs resultat for 2010 var fortsatt preget av høye nedskrivninger 
på utlån, men omfanget ble vesentlig redusert fra 2009. Målt i forhold 
til gjennomsnittlige utlån utgjorde nedskrivningene 2,89 prosent i 2010, 
en nedgang fra 4,70 prosent i 2009. Nedskrivninger på den danske og 
den fi nske porteføljen, som er under nedbygging, utgjorde en relativt stor 
del av de totale nedskrivningene i 2010. Porteføljene i Baltikum og Polen 
hadde samlet en nedskrivningsprosent på 2,40 for året 2010.

VIRKSOMHETEN
DnB NORD ble heleid av DnB NOR fra utgangen av 2010. Virksom heten 
i kjernemarkedene Estland, Latvia, Litauen og Polen vil bli videreført 
som et eget resultatområde, Baltikum og Polen, organisatorisk underlagt 
Storkunder og internasjonal. 

Arbeidet med å få til en god integrasjon av virksomheten i DnB NORD 
med DnB NOR-konsernet ble igangsatt umiddelbart etter overtagelsen. 
Det ble nedsatt prosjekter som spenner fra forretningsmessige problem-
stillinger innen ulike produktområder og markedssegmenter til integrering 
og effektivisering av interne drifts- og støttefunksjoner. Prosjektene har en 
balansert deltagelse fra DnB NOR og DnB NORD.

Ved utgangen av 2010 hadde DnB NORD til sammen 166 kontorer i 
de fi re landene og tilbyr et bredt produktspekter til både bedrifter og 
personkunder. DnB NORD satser på å bygge en sterk posisjon som en 
fullservicebank i området og ønsker å tilby sine kunder effektiv betjening 
og enkle og fl eksible løsninger.

Ved utgangen av 2010 hadde DnB NORD om lag 915 000 kunder. 
DnB NORD var den tredje største banken i Litauen i 2010 og nummer 

fi re i Latvia målt etter totale utlån, med en markedsandel på henholdsvis 
15,8 og 10,7 prosent. I Estland var banken nummer fem, men med en 
beskjeden markedsandel på 1,8 prosent. Markedsandelene var relativt 
stabile fra 2009 med unntak av i Litauen, som viste en nedgang på 
1 prosentpoeng. I Polen var DnB NORD en relativt liten aktør. 

DnB NORDs virksomhet i Baltikum var ved utgangen av 2010 jevnt fordelt 
mellom personmarkedet og bedriftsmarkedet, med ca. 50 prosent av 
ut lånene til hvert av kundesegmentene. Utlånsporteføljen til bedriftsmarke-
det var stort sett konsentrert om små og mellomstore bedriftskunder. I Polen 
var andelen utlån til personkunder 28 prosent ved utgangen av 2010, en 
økning fra i overkant av 10 prosent året før. Det er en prioritert oppgave å 
utvikle produkter og tjenester til personmarkedet for å styrke posisjonen i 
dette segmentet, og i løpet av 2010 hadde Polen en god vekst i boliglån. 

DnB NORD legger stor vekt på å ha god kundebetjening, noe som hadde 
god effekt i både Litauen og Latvia i 2010. I Litauen ble DnB NORD kåret 
til beste bank på kundeservice av ”Spect-Dive”, et selskap som har spe-
sialisert seg på bruk av anonyme testkunder, ”Mystery Shoppers”, mens 
i Latvia ble banken kåret til den beste av de ledende bankene når det 
gjaldt betjening av sparekunder av ”Latvia Dorus LTD”, et selskap som 
utfører regelmessige kundeundersøkelser. DnB NORD arbeider kontinu-
erlig for å koordinere aktivitetene på tvers av landegrensene gjennom å 
harmonisere prosesser og utnytte felles løsninger på en best mulig måte. 

FREMTIDSUTSIKTER
Etter fl ere år med en økonomisk vekst som var langt over gjennomsnittet 
i EU-området, gjennomgikk de baltiske økonomiene en kraftig nedkjøling 
i løpet av 2008 og 2009. Bruttonasjonalprodukt ble i 2009 redusert med 
mellom 14 og 18 prosent i de ulike landene. 2010 viste tydelige tegn til 
bedring. Fra andre halvår 2010 var det igjen svak vekst i regionen, drevet av 
økt eksport, og det ventes at veksten fremover igjen vil overstige gjennom-
snittet for Europa for øvrig. Arbeidsledigheten har vært og er fortsatt på et 
meget høyt nivå, men også her var det en positiv utvikling mot slutten av 
2010. Økt sysselsetting ventes å få positiv innvirkning både på kundenes 
gjeldsbetjeningsevne og på vekst i innenlandsk etterspørsel. DnB NOR vil 
konsentrere seg om å konsolidere og integrere virksomheten i Baltikum, 
redusere tapene og bedre kostnadseffektiviteten, samtidig som banken 
ønsker å ta del i ny vekst i regionen innenfor en forsvarlig risikoprofi l. 

Den makroøkonomiske utviklingen i Polen har vært relativt robust sam-
menlignet med de baltiske statene. DnB NOR ser betydelige muligheter i 
det polske markedet fremover og vil utvikle nye produkter og tjenester for 
personkunder. 

Det er ventet at nedskrivninger på utlån vil bli ytterligere redusert, selv 
om nivået i 2011 også ventes å bli relativt høyt sammenlignet med øvrig 
virksomhet i konsernet. Tiltagende vekst i regionen vil gi positiv volum-
utvikling, og kombinert med redusert nivå på nedskrivninger ventes det 
å gi økende lønnsomhet i virksomheten. 
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KONSERNLEDELSEN

STYRING I DnB NOR    

4 LEIF TEKSUM (født 1952)
Konserndirektør Storkunder og internasjonal 
Teksum har ledet Storkunder og internasjonal siden omorganiseringen 1. juli 2009. 
Før det var han leder for Bedriftsmarked og betalingstjenester. Han har bakgrunn fra 
oljeindustrien og fra ulike lederstillinger i DnB NOR, DnB og Bergen Bank. I konsernet 
har han blant annet hatt ansvar for DnB Markets, Kapitalforvaltning, IT og stabsfunk-
sjoner. Teksum er utdannet sivil økonom ved Norges  Handelshøyskole.

5 OTTAR ERTZEID (født 1965)
Konsern direktør DnB NOR Markets
Ertzeid har ledet DnB NOR Markets siden fusjonen i 2003. Han har tidligere vært leder 
og nestleder for DnB Markets og hatt ulike stillinger innenfor valuta- og kapitalmar-
kedsområdet i DnB. Han har også vært økonomi- og fi nansdirektør i DnB Bolig kreditt 
og fi nanssjef i Realkreditt. Ertzeid er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI.

1 RUNE BJERKE (født 1960)  
Konsernsjef 
Bjerke tiltrådte som konsernsjef i 
DnB NOR i januar 2007. Han var 
tidligere konsernsjef i Hafslund 
ASA og har blant annet vært 
administrerende direktør i Scan-
cem International. Bjerke har hatt 
en rekke styreverv i større selska-
per og har tidligere vært fi nansby-
råd i Oslo kommune og politisk 
rådgiver i Olje- og energideparte-
mentet. Han er utdannet i sosial-
økonomi ved Universitetet i Oslo 
og har en Master i Public Admi-
nistration fra Harvard University .

2 BJØRN ERIK NÆSS (født 1954)
Konsern direktør Finans 
Næss tiltrådte stillingen som fi nansdirektør med virkning fra mars 2008. Han var tid-
ligere fi nansdirektør i Aker Kværner ASA. Før det hadde han tilsvarende stillinger i Orkla 
og Carlsberg (Danmark). Næss har bred erfaring fra ledende stillinger både i Norge og 
internasjonalt gjennom de siste 25 år. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handels-
høyskole og har i tillegg et executive program fra Darden  Business School, USA.

3 KARIN BING ORGLAND (født 1959) 
Konserndirektør Retail Norge
Bing Orgland  har ledet Retail Norge siden omorganiseringen 1. juli 2009. Før det var 
hun divisjonsdirektør i divisjon Øst i Bedriftsmarked og betalingstjenester. Hun har 
lang erfaring fra en rekke fag- og lederstillinger på kunde- og produktsiden i konsernet. 
Bing Orgland har utdannelse fra University of Pittsburgh i USA og er sivil økonom fra 
Norges Handels høyskole.

6 8 734 1
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10 TROND BENTESTUEN (født 1970)
Konserndirektør Marked og kommunikasjon, møterett i konsernledelsen
Bentestuen har vært konserndirektør for Marked og kommunikasjon siden 2009 og for Kommunikasjon siden januar 
2008. Han kom fra stillingen som markeds- og kommunikasjonsdirektør i Expert og har tidligere vært presseansvarlig 
og informasjonsrådgiver i Telenor. Bentestuen har en Bachelor of Arts in Journalism and Political Science fra Temple 
University, USA, og utdanning fra Forsvaret. 

11 KARI OLRUD MOEN (født 1969)
Konserndirektør Corporate Centre, møterett i konsernledelsen
Olrud Moen har vært leder av Corporate Centre siden juni 2007. Tidligere har hun vært prosjektleder i Finans/
konsernstaber og ”senior trainee” i DnB NOR. Hun har også vært statssekretær i Finansdepartementet (2001-
2005), konsulent i McKinsey & Co., rådgiver for Høyres Stortingsgruppe og konsulent i Finansavdelingen i Finans-
departementet. Olrud Moen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har en Master  of Business 
Administration, MBA, fra University  of California at Berkeley.

6 TOM RATHKE (født 1956)
Konserndirektør Forsikring og 
kapitalforvaltning
Rathke har ledet Forsikring og 
kapitalforvaltning siden april 2007. 
Han er administrerende direktør 
i DnB NORs datterselskap Vital 
Forsikring og styreformann i 
DnB NOR Kapitalforvaltning Hold-
ing og DnB NOR Skadeforsikring. 
Han har tidligere vært administre-
rende direktør i Gjensidige NORs 
fondsselskap Avanse og hatt leder-
stillinger i Vesta og If Skadeforsik-
ring. Rathke har også erfaring fra 
SAS og Dyno. Han er utdannet 
siviløkonom ved Handelshøy-
skolen BI, har en Master  of Busi-
ness Administration fra University 
of Wisconsin og et Advanced 
Management Programme, AMP, 
fra Harvard  University.

7 LIV FIKSDAHL (født 1965)
Konserndirektør Operations
Fiksdahl har ledet Operations 
siden juni 2007. Hun har vært 
divisjonsdirektør for Bankpro-
duksjon i Bedriftsmarked og 
betalingstjenester. Fiksdahl har 
bakgrunn fra kunderettede stillin-
ger i Gjensidige NOR Sparebank, 
Handelsbanken og Fokus Bank. 
Hun har utdannelse fra Trond-
heim Økonomiske Høgskole.

8 CATHRINE KLOUMAN (født 1962)
Konserndirektør IT 
Klouman har ledet IT siden juni 2007. Tidligere har hun 
vært divisjonsdirektør for Forretningsutvikling i Personmar-
ked, leder for Divisjon telefon- og nettbanker i Personmar-
ked og har hatt lederstillinger i Gjensidige NOR Sparebank, 
ICA Banken, BankAxept og IBM. Klouman er utdannet 
M. Sc. i business administration ved Handels høyskolen BI.

9 SOLVEIG HELLEBUST (født 1967)
Konserndirektør HR
Hellebust tiltrådte stillingen som konserndirektør for HR 
i april 2009. Hun kom fra stillingen som HR- og kom-
munikasjonsdirektør i Pronova BioPharma ASA og har 
tidligere mange års erfaring fra Telenor, konsernstab HR, 
og fra Handelshøyskolen BI som førsteamanuensis i øko-
nomi. Hellebust har en Ph.D. i internasjonal økonomi 
fra Universitetet for miljø- og bio vitenskap, en M.Sc. i 
landbruksøkonomi fra University of Illinois og en M.Sc. 
i økonomi og ledelse ved Handels høyskolen BI.
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Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse inneholder 15 punkter: 

 1.  Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
 2.  Virksomhet
 3.  Selskapskapital og utbytte
 4.  Likebehandling av aksjonærer og transaksjoner med nærstående
 5.  Fri omsettelighet
 6.  Generalforsamling og kontrollkomité
 7.  Valgkomité
 8.  Representantskap og styre, sammensetning og uavhengighet
 9.  Styrets arbeid
 10.  Risikostyring og internkontroll
 11.  Godtgjørelse til styret
 12.  Godtgjørelse til ledende ansatte
 13.  Informasjon og kommunikasjon
 14.  Selskapsovertagelse
 15.  Ekstern revisor

Det er gitt en redegjørelse for hvordan DnB NOR følger opp bestemmelsene i kapitlet Eierstyring og selskapsledelse i Årsrapport 2010. Det forelig-
ger ingen vesentlige avvik mellom anbefalingen og hvordan denne etterleves i DnB NOR. Det er i kapitlet redegjort for to avvik under henholdsvis 
punkt 7 og 14.

STYRENDE ORGANER

STYRING I DnB NOR    

LEDELSEN OG STYRET I DnB NOR vurderer årlig prinsippene for eierstyring og selskapsledelse og hvordan 
de fungerer i konsernet. DnB NOR avlegger i samsvar med regnskapslovens paragraf 3-3b og den norske 
anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse av 21. oktober 2010 en redegjørelse for prinsipper og praksis 
for eierstyring og selskapsledelse. 

FOR OVERSIKT OVER MEDLEMMENE av styrende organer i DnB NOR ASA, opplysning om medlemmenes 
aksjeinnehav i DnB NOR ASA og vurdering av medlemmenes uavhengighet, se Årsrapport 2010.  

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
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Risikostyring og internkontroll i konsernet beskrives nedenfor. Styrets rap-
portering av hovedelementene i den interne kontrollen knyttet til fi nansiell 
rapportering fremkommer av Årsrapport 2010, kapittel ”Eierstyring og 
selskapsledelse”, punkt 10. 

STYRENE
Organisering og ansvar
Styret i DnB NOR ASA, holdingstyret, er konsernets øverste ansvarlige 
organ for forretningsdriften og skal blant annet påse at virksomheten, 
fi nansiell rapportering og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll. Styret gjennomgår tertialvis konsernets utvikling innenfor de 
viktigste risikoområder og foretar årlig en gjennomgang av internkontroll. 

DnB NORs lønnsomhet er blant annet avhengig av konsernets evne til å 
identifi sere, styre og prise risiko som oppstår i forbindelse med fi nansielle 
tjenester. Styret i DnB NOR ASA har et uttalt mål om en lav risikoprofi l. 
Bankkonsernet skal opprettholde en rating på langsiktige ordinære innlån 
tilsvarende AA-nivå. 

Konsernets risiko tallfestes i form av risikojustert kapitalbehov, som 
beregnes for hovedkategorier av risiko og for alle forretningsområder i 
konsernet. Se nærmere beskrivelse i kapitlet ”Kapitalstyring og risiko-
kategorier”. Risiko følges også opp gjennom supplerende risikomål som 
er tilpasset virksomheten i de enkelte forretningsområdene, for eksempel 
måling av eksponering mot rammer, nøkkeltall og porteføljerisikomål.

Holdingstyret har ansvar for å påse at konsernet har en egenkapital som 
er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten, og for å 
sørge for at kapitalkrav som følger av lover og forskrifter, blir overholdt. 
Det er også fastsatt regler for internkontroll og styring av operasjonell 
risiko på konsernnivå.

Intern og ekstern rapportering skal ha høy kvalitet, og konsernet skal 
operere i samsvar med relevante lover, forskrifter og interne retningslinjer 
for virksomheten, herunder konsernets verdigrunnlag og regler for etikk 
og samfunnsansvar. Organiseringen av DnB NOR tar sikte på å sikre 
uavhengighet i risikorapporteringen. 

Styret har vedtatt regler for etikk og samfunnsansvar som skal bidra 
til bevisstgjøring og etterlevelse av den etiske standarden som kreves i 
konsernet. Konsernets etikkregler slår blant annet fast at en medarbeider 

straks skal informere sin overordnede eller konserndirektør revisjon der-
som han eller hun får kunnskap om forhold som er i strid med gjeldende 
regelverk fastsatt av myndighetene eller om vesentlige brudd på interne 
bestemmelser. 

Overordnet kredittpolitikk fastlegges i felles styremøte for holding-
styret og styret i DnB NOR Bank ASA, bankstyret. Bankstyret fastsetter 
kredittstrategier og årlige rammer for likviditetsrisiko og markedsrisiko 
for bankkonsernet. Markedsrisiko er knyttet til aksje-, valuta-, rente- og 
råvareeksponeringer. 

Styrene i de øvrige operative selskapene, for eksempel Vital, fastsetter 
rammer for relevante risikoer innenfor sin virksomhet.

Gjennomføring og oppfølging
Holdingstyret gjennomgår årlig konsernets viktigste risikoområder og 
internkontroll. Gjennomgangen, som bygger på konsernsjefens rappor-
tering, tar sikte på å dokumentere kvaliteten på arbeidet i de viktigste 
risikoområdene og avdekke eventuelle svakheter og forbedringsbehov. 
Gjennomgangen skal sikre at endringer i risikobildet identifi seres, slik at 
nødvendige forbedringstiltak kan iverksettes. 

Revisjonsutvalget overvåker systemene for internkontroll og risikostyring 
og ser etter at disse fungerer effektivt. Revisjonsutvalget vurderer også 
kvaliteten på internrevisjonens arbeid. Styrene i DnB NOR Bank ASA, 
Vital og øvrige vesentlige datterselskaper evaluerer årlig selskapenes 
viktigste risikoområder og internkontroll. 

Revisjonsutvalget, holdingstyret og bankstyret mottar hvert tertial en 
rapport  om utviklingen i konsernets defi nerte risikokategorier. Styret i Vital 
mottar periodisk en rapport med vurdering av selskapets risikosituasjon. 

Det gis informasjon om konsernets risikosituasjon til markedet, 
aksjonærer  og myndigheter gjennom kvartalsvis rapportering. Videre 
redegjøres det for DnB NORs tilpasninger til og oppfyllelse av regel-
verket om kapitalkrav, herunder opplysninger om prosesser, modeller og 
kvantitativ informasjon om ulike risikotyper. Informasjonen publiseres på 
konsernets nettside dnbnor.no.

Holdingstyret har vedtatt en kapitaliseringspolicy som skal sikre at 
konsernets egenkapital er tilpasset virksomhetens omfang og risikoprofi l. 

RISIKOSTYRING 
OG INTERNKONTROLL

FINANSIELL VIRKSOMHET innebærer et behov for styring og forvaltning av risiko. God risikostyring er i DnB NOR 
et strategisk virkemiddel for å øke verdiskapingen. Internkontroll skal bidra til å sikre effektiv drift og forsvarlig 
håndtering av risikoer av betydning for å oppnå konsernets forretningsmessige mål.

STYRING I DnB NOR    
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Denne bygger på myndighetenes krav til kapitaldekning og DnB NORs 
interne vurdering av behovet for kapital. Styret foretar løpende en 
vurdering  av konsernets kapitalsituasjon.

KONSERNSJEF OG LEDERFORA 
Organisering og ansvar
Konsernsjefen har ansvar for å iverksette risikostyring som bidrar til 
å oppfylle de målene holdingstyret setter for virksomheten, herunder 
effektive  styringssystemer og internkontroll. 

Konsernledermøtet er konsernsjefens kollegium for overordnet ledelse. 
Alle vesentlige beslutninger som gjelder risiko- og kapitalstyring, vil 
normalt  fattes i samråd med konsernledelsen.

I konsernledermøtet deltar konserndirektørene i forretnings-, støtte- 
og stabsområder. Det er etablert fl ere rådgivende organer som skal 
bistå med beslutningsgrunnlag, oppfølging og kontroll innenfor ulike 
fagområder :
•  Balansestyringsutvalget, Asset and Liability Committee, ALCO, er et 

rådgivende organ for fi nansdirektør som behandler saker knyttet til 
styring av markeds- og fi nansieringsrisiko, risikomodellering, kapital-
struktur og avkastningsmål. 

•  Konsernet har tre sentrale kredittutvalg: Konsernkredittutvalget, Kreditt-
utvalg Storkunder og Internasjonal, STI, og Kredittutvalg Retail Norge, 
RN. Konsernkredittutvalget beslutter kredittsaker som berører begge 
forretningsområdene STI og RN innen gitte fullmakter, og rådgir konsern-
sjefen og styret ved behandling av større enkeltengasjementer og andre 
kredittsaker av spesiell karakter. Konsernkredittutvalget er sentralt ved 
utforming av konsernets kredittpolicy, kredittstrategier, kredittregelverk 
og vurderinger av porteføljerisiko. Kredittutvalgene STI og RN beslutter 
kredittsaker innen gitte fullmakter for de respektive forretningsområdene. 

•  Investeringsutvalget er et rådgivende organ for konsernets erverv og 
avhendelse av egenkapitalinstrumenter i bankens strategiske og fi nan-
sielle aksjeporteføljer. Beslutninger om kjøp og salg er delegert med 
beløpsfullmakter og handlerammer. Beslutninger over 250 millioner 
kroner skal forelegges bankstyret.

•  Operational Risk and Compliance Committee skal bidra til at oppfølging 
og rapportering av operasjonell risiko skjer på en effektiv og konsistent 
måte i hele konsernet. En viktig oppgave er å påse at konsernets rutiner 
knyttet til internkontroll og kvalitetsarbeid utformes slik at det gir mer-
verdi i forhold til den operative driften.

Gjennomføring og oppfølging
Utgangspunktet for risikostyringen i DnB NOR er at den enkelte leder i 
konsernet har ansvar for risiko innen eget ansvarsområde og derfor skal 
ha nødvendig innsikt i og forståelse av eget risikobilde, slik at dette kan 
forvaltes på en økonomisk og administrativt forsvarlig måte.

Konsernsjefen har gitt nærmere retningslinjer for gjennomføringen av 
overordnet kredittpolitikk og -strategier. Hvert enkelt forretningsområde 
styrer sine egne kredittprosesser etter slike retningslinjer.

Risiko i Vital følges opp ved måling av det samlede verditap Vital kan 
dekke og samtidig overholde lovkrav til kapital. 

Alle områder i konsernet foretar årlig en risikogjennomgang som 
omfatter :
• kommentarer til eget arbeid med risikostyring og internkontroll
• risikovurderinger
• vurdering av egen etterlevelse av eksternt og internt regelverk
• planlagte forbedringstiltak

Rapporteringen skjer på avdelingsnivå og gir grunnlag for samlede 
rapporter for forretningsområder og støtteområder som inngår i konsern-

sjefens rapportering til holdingstyret. Der vurderingen viser spesielt alvor-
lige risikoer, skal disse rapporteres sammen med en angivelse av aktuelle 
forbedringstiltak. 

KONSERN FINANS OG RISIKOSTYRING
Organisering og ansvar
Konsern fi nans og risikostyring, KFR, har overordnet ansvar for risiko-
måling og -styring og internkontroll, samt for å vurdere og rapportere 
konsernets samlede risikobilde. Divisjon Risikostyring konsern, RSK, er 
organisatorisk plassert i KFR og ledes av konsernets Chief Risk Offi cer. 
Divisjonen samler konsernets fagmiljøer innenfor risikostyring. 

Gjennomføring og oppfølging
Risikostyring konsern utarbeider periodisk en rapport til holdingstyret 
og bankstyret vedrørende utviklingen i risikokategorier. Konsernets 
kredittsjef fremlegger en rapport til bankstyret vedrørende utviklingen i 
bankkonsernets kredittrisiko. Konsernets risiko tallfestes i form av risiko-
justert kapitalbehov. Beregning av forretningsområdenes kapitalbehov 
er basert på konsernets interne risikomodell, se kapitlet  ”Kapitalstyring 
og risikokategorier”. Avkastning på risikojustert kapital inngår i prising av 
produkter, resultatmåling og oppfølging av forretnings områdene.

COMPLIANCE KONSERN
Organisering og ansvar
DnB NOR skal etterleve alle lover og regler som gjelder virksomheten, 
heretter kalt ”compliance”. Styret har fastsatt en policy for compliance 
som beskriver hovedprinsippene for compliance og organiseringen 
av compliance-funksjonen. Compliance-funksjonen er en uavhengig 
funksjon som identifi serer, vurderer, gir råd om, overvåker og rappor-
terer konsernets compliance-risiko. I alle forretnings- og støtteområder 
samt i større datterselskaper og internasjonale kontorer er det utpekt en 
compliance  offi cer, CO, som skal sikre at aktuelt regelverk blir etterlevd.

Gjennomføring og oppfølging
Group Compliance Offi cer har ansvar for konsernets overordnede 
kontroll med og rapportering av compliance-risiko og eventuelle brudd 
på regelverk som konsernet er underlagt. Group Compliance Offi cer er 
organisatorisk plassert i RSK og rapporterer til styret gjennom konsernsjef 
minimum årlig. Compliance-ansvarlige i forretnings- og støtteområdene  
rapporterer periodisk om status og eventuelle brudd på regelverk 
til Group Compliance Offi cer og linjevei til leder for den respektive 
enhet. Identifi sering, vurdering og overvåking av konsernets fi nansielle 
compliance -risiko utføres av Konsernstab økonomi og regnskap, KØR, 
på vegne av fi nansdirektør.

REVISJON
Organisering og ansvar
Uavhengig og effektiv revisjon skal bidra til hensiktsmessig risikostyring 
og internkontroll og pålitelighet i den fi nansielle rapporteringen. Konsern-
revisjonen har sin instruks fra holdingstyret, som også godkjenner 
revisjonens  årlige planer og budsjetter. 

Gjennomføring og oppfølging
Som en kvalitetssikring av at styrets forutsetninger etterleves, gjennom-
fører Konsernrevisjonen uavhengige risikovurderinger og etterprøvinger 
av konsernets aktiviteter. Resultatene av revisjonsaktivitetene blir rappor-
tert til styrene i relevante selskaper i DnB NOR-konsernet, holdingstyret, 
revisjonsutvalget og konsernledelsen. Konsernrevisjonens rapporter blir 
også presentert for kontrollkomiteen og ekstern revisor. Konsernrevisjo-
nen følger opp at nødvendige tiltak blir iverksatt og gjennomført. 

STYRING I DnB NOR    
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KAPITALSTYRING
Konsernpolicy for risikostyring 
DnB NORs konsernpolicy for risikostyring er retningsgivende for 
DnB NORs samlede arbeid med risikostyring og beskriver ambisjonene, 
holdningene og arbeidet med risiko i DnB NOR-konsernet. 

Konsernpolicy for risikostyring uttrykker at DnB NOR har som mål å holde 
en lav risikoprofi l og kun påta seg risiko som forstås og kan følges opp, og 
som ikke kan skade omdømmet. Kulturen i konsernet skal kjennetegnes 
av transparente metoder og prosesser som understøtter god risikostyring.

Alle ledere har ansvar for risiko i eget ansvarsområde. Ansvaret for å 
inngå avtaler som påfører konsernet risiko, delegeres ut i organisasjonen 
gjennom personlige fullmakter og rammer. Risikostyringsfunksjoner og 
utvikling av risikostyringsverktøy skal organiseres i enheter som er uav-
hengige av enhetene som utøver forretningsvirksomheten.

Vurdering av risikoprofi l og kapitalbehov
I henhold til almennaksjeloven skal alle selskaper til enhver tid ha en egen-
kapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i 
selskapet. Kapitaldekningsregelverket stiller minstekrav til ansvarlig kapital 
og omfatter kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. I tillegg er det 
krav om at fi nansinstitusjonene må gjennomføre en intern kapitalvurde-
ringsprosess, Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP. 

Finanstilsynet har gitt føringer for hva en slik prosess bør omfatte. 
Kapitalvurderingen skal omfatte risikoer som ikke inngår i beregningen 
av minstekravet. Den skal også refl ektere det forhold at kvantifi sering 
av risiko og kapitalbehov er basert på metoder og data som inneholder 
usikkerhet. Vurderingen av kapitalbehovet skal være fremtidsrettet og 

ta hensyn til forretningsplaner, vekst og tilgang til kapitalmarkedene. 
Kapital basen skal være tilstrekkelig til å komme gjennom en nedgangs-
konjunktur med negative resultater og vansker med innhenting av ny 
kapital. Egenvurderingen rapporteres til Finanstilsynet. Som del av 
kapital vurderingsprosessen har styret vedtatt en policy for kapitalisering.

Kapitaliseringspolicyen skal blant annet sikre at DnB NOR har en 
størrelse på egenkapitalen som medfører en effektiv og optimal egen-
kapitalbruk som samsvarer med virksomhetens omfang og risikoprofi l. 
Kapitaliseringspolicyen skal balansere behovet for en konkurransedyktig 
egenkapitalavkastning med behovet for stabilitet som fordres av tilsyns-
myndigheter, obligasjonseiere, markedsaktører og andre interessenter, 
inkludert ratingselskaper. 

Kapitaliseringspolicyen fastsetter et mål om minimum 8 prosent kjerne-
kapitaldekning ved full implementering av IRB-systemet, Internal Ratings 
Based. Ettersom beregningsgrunnlaget påvirkes av konjunkturene, 
innebærer dette målet at kjernekapitaldekningen må være vesentlig over 
8 prosent i gode økonomiske tider og minst 8 prosent i nedgangstider. 
Som følge av de store endringene i fremtidige regulatoriske krav til stør-
relse og sammensetning av fi nansinstitusjonenes ansvarlige kapital vil 
DnB NOR gjennomgå og oppdatere kapitaliseringspolicyen i 2011. 

Som ledd i tilsynsprosessen utarbeider Finanstilsynet årlig en samlet 
risikovurdering for konsernet. I vurderingen gis det en tilbakemelding 
om konsernets kapitalisering. 

Det er etablert prosesser i DnB NOR for å vurdere kapitalbehovet i 
forhold til risikoprofi l og kvalitet på etablerte risikostyrings- og kontroll-
systemer. Konsernets risiko- og kapitalsituasjon vurderes og oppsum-

KAPITALSTYRING 
OG RISIKOKATEGORIER
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meres i en egen risikorapport til styret i DnB NOR ASA hvert tertial. 
Konsernets kapitaliseringsmål inngår som en viktig størrelse i budsjett- 
og strategiprosessen. Risiko blir målt som risikojustert kapital. Kapital-
behovet vil som regel være høyere enn den målte risikoen.

En prosess for vurdering av risikoprofi l og kapitalbehov som omfatter mor-
selskapet DnB NOR ASA og alle vesentlige datterselskaper, gjennomføres 
årlig. Både risikojustert kapital og kvalitative vurderinger legges til grunn. 
Stresstester for kreditt- og markedsrisiko er andre viktige referanser. Styrene 
i datterselskapene gjør selvstendige vurderinger av kapitalnivå og fremtidig 
kapitalbehov basert på føringer i konsernets kapitaliseringspolicy. Resultatet 
blir forankret i fagmiljøene i de respektive datterselskapene og i DnB NOR 
ASA. Prosessen og dens resultat blir dokumentert skriftlig i en ICAAP-
rapport . DnB NORs ICAAP-rapport ble sendt til Finanstilsynet i mai 2010.

Konserndirektør fi nans er ansvarlig for gjennomføring av kapitalvurde-
ringsprosessen. 

Implementering av Basel II
Basel II-reglene trådte i kraft 1. januar 2007. Regelverket om kapitalkrav 
medfører at det er større samsvar mellom hvordan myndighetene setter 
krav til kapitaldekning i fi nansinstitusjonene og metoden fi nansinstitu-
sjonene selv benytter når de beregner sitt kapitalbehov. For kredittrisiko 
kan kapitalkravet beregnes etter standardmetoden eller på bakgrunn av 
interne modeller, IRB. Standardmetoden bygger i stor grad på tidligere 
regelverk, Basel I, med risikovekter for fordringer på ulike debitorer. Bruk 
av IRB-metoden krever tillatelse fra Finanstilsynet. 

DnB NOR har tillatelse til å anvende IRB-metoden for kredittrisiko ved 
kapitaldekningsberegningene for den delen av porteføljen som er god-

kjent av Finanstilsynet. Tabellen viser hvilke porteføljer dette gjelder og 
konsernets plan for implementering av nye porteføljer. 

DnB NOR rapporterer etter IRB-metoden for ca. 68 prosent av porte-
føljen, målt etter forventet engasjement ved mislighold.

Konsernet rapporterer etter IRB-metoden for tilnærmet all eksponering med 
pant i fast eiendom og en stor del av foretaksporteføljen. Det innebærer at 
bankens modeller for forventet misligholdsfrekvens, tapsgrad og ekspone-
ring legges til grunn både for interne styringsformål og for kapitaldekning. 

Basismetode, sjablongmetode og avansert metode er alle beregnings-
modeller for operasjonell risiko under Basel II. DnB NOR Bank ASA rap-
porterer etter sjablongmetoden, mens enkelte av datterselskapene bruker 
basismetoden. Overgang til den mest avanserte rapporteringsmetoden 
Advanced Measurement Approaches, AMA, vil bli vurdert på et senere 
tidspunkt. Bruk av den mest avanserte metoden forutsetter godkjennelse 
fra Finanstilsynet. 

Markedsrisiko kan rapporteres etter standardmetoden eller etter interne 
modeller, Internal Model Method, IMM. DnB NOR rapporterer etter 
standardmetoden. 

Kapitaldekning 
Beregningsgrunnlaget for konsernets formelle kapitaldekning gikk ned 
med 24 milliarder kroner i 2010, til 1 028 milliarder. Risikovektet bereg-
ningsgrunnlag kunne i 2010 maksimalt reduseres til 80 prosent av Basel 
I-grunnlaget. I desember 2009 ble begrensningsregelen videreført til 
utgangen av 2011. Uten overgangsregler ville beregningsgrunnlaget vært 
965 milliarder kroner. 

Rapporteringsmetoder for kredittrisiko ved kapitaldekning 

Porteføljer 31. des. 2010 31. des. 2011

Massemarked:

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

– rullerende kreditter i DnB NOR Bank 2) IRB 1) IRB 1)

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

– utlån i Norge i DnB NOR Finans, DnB NOR Bank IRB 1) IRB 1)

Foretak:

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

– store bedrifter (scorekortmodeller), DnB NOR Bank Avansert IRB Avansert IRB

– store bedrifter (simuleringsmodeller), DnB NOR Bank Standard Avansert IRB

– bedrifter, Nordlandsbanken Standard Avansert IRB

– leasing, DnB NOR Bank Avansert IRB Avansert IRB

– bedrifter, DnB NOR Næringskreditt Standard Avansert IRB

Verdipapiriseringsposisjoner:

– likviditetsporteføljen i DnB NOR Markets IRB 1) IRB 1)

Institusjoner:

– banker og fi nansinstitusjoner, DnB NOR Bank Standard Avansert IRB

Unntak:

– godkjente unntak: engasjementer med stater, kommuner, egenkapitalposisjoner Standard Standard

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

1) For massemarked og verdipapiriseringsposisjoner er det kun én IRB-metode.
2) Rapporteres etter IRB-kategorien Øvrig massemarked.
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Kjernekapitaldekningen var 10,1 prosent per 31. desember 2010, mens 
samlet kapitaldekning utgjorde 12,4 prosent.  

Det er foretatt beregninger for effekten av full fremtidig implementering 
av Basel II-reglene på alle porteføljene i konsernet, utenom DnB NORD. 
Beregningen viste en potensiell kjernekapitaldekning på 12,3 prosent 
ved årsskiftet forutsatt slik implementering. Det kan ikke påregnes en 
tilsvarende kapitallettelse, ettersom kapitaldekningsregelverket også tar 
hensyn til andre forhold. 

Risikojustert kapital
Beregning av lønnsomhet bygger på interne beregninger av økonomisk 
kapital – risikojustert kapital. Risikojustert kapital er et mål på tapsrisi-
koen som forskjellige forretningsaktiviteter medfører, og gjør det mulig 
å sammenligne risiko på tvers av risikoformer og forretningsområder. 
Gjennomsnittlige tap over en normal konjunktursyklus er en forventet 
kostnad som i hovedsak skal inndekkes gjennom korrekt prising av kon-
sernets produkter. Risikojustert kapital skal dekke de uventede tapene. 
Kvantifi seringen av risikojustert kapital er basert på statistiske sannsynlig-
hetsfordelinger for de ulike risikoformene på bakgrunn av historiske data. 
Ettersom det er umulig å gardere seg mot alle tap, har DnB NOR fastsatt 
at risikojustert kapital skal tilsvare 99,97 prosent av mulige tap innenfor 
en tidshorisont på ett år. Det er et nivå som samsvarer med målet om 
AA-gradering for ordinære langsiktige innlån.

Risikojustert kapital og gjennomsnittlige tap over en normal konjunktur-
syklus inngår i beregningen av risikojustert avkastning, som er et viktig 
økonomisk styringsparameter i den interne styringen av DnB NOR-
konsernet. Beregningen inngår i den fi nansielle planleggingen for 
forretningsområdene og rapporteres månedlig. Risikojustert avkastning  
er et måleparameter i prisingsmodeller og rapporteres månedlig i auto-
matiserte styringssystemer. Risikojustert kapital benyttes også som 
beslutningsstøtte for risikostyring.

Likhetstrekkene mellom rammeverket for risikojustert kapital og kapital-
dekningsregelverket øker etter hvert som en større del av konsernet 
IRB-rapporteres. De underliggende risikodriverne for kreditt, dels også 
operasjonell risiko, er langt på vei de samme. Sikkerhetsnivået er imidler-
tid forskjellig, og risikojustert kapital gir en mer konservativ beregning. 

DnB NOR beregner risikojustert kapital for følgende risikokategorier: 
kreditt risiko, markedsrisiko, markedsrisiko i livsforsikring, forsikrings-
risiko, operasjonell risiko og forretningsrisiko. Risikojustert kapital for 
risiko kategoriene beregnes hver for seg. Risikojustert kapital beregnes 
også for hvert forretningsområde. Det oppstår en betydelig diversifi se-
rings- eller porteføljeeffekt når risikoene vurderes samlet, fordi det er 
usannsynlig at alle tapshendelser inntreffer samtidig. I en nedgangs-
periode vil de fl este områdene bli påvirket negativt av konjunkturen, 

men det er likevel en diversifi seringseffekt ettersom ikke alle områder 
blir truffet like hardt. Diversifi seringseffektene mellom risikokategorier 
og forretningsområder innebærer at konsernets risikojusterte kapital blir 
betydelig lavere enn om forretningsområdene hadde vært selvstendige 
selskaper. 

Risikostyring er et fagfelt i kontinuerlig utvikling, og målemetoder og verk-
tøy forbedres løpende. I 2010 ble forsikringsrisiko i livsforsikring skilt ut 
som egen risikoform i beregningen av risikojustert kapital. Som en del av 
innføringsprosessen for IRB er det implementert nye modeller for bereg-
ning av forventet misligholdsfrekvens, tapsgrad og forventet eksponering 
ved mislighold.

Beregnet risikonivå
Ved utgangen av 2010 var netto risikojustert kapital for konsernet beregnet 
til 59 milliarder kroner, en nedgang på 3 milliarder sammen lignet med ett år 
tidligere. Risikojustert kapital for kreditt var 45 milliarder kroner, 5 milliarder 
lavere enn ett år tidligere. Nedgangen refl ekterer en generell forbedring i 
økonomien og redusert sannsynlighet for mislighold i kredittporteføljene.

Risikojustert kapital allokert til forretningsområdene er basert på samme 
rammeverk som for konsernet. Risikojustert lønnsomhet måler risiko-
justert resultat i forhold til allokert kapital. Dette muliggjør sammenligning 
av resultat mellom forretningsområdene. 

Stresstesting
Stresstester er en viktig del av risiko- og kapitalvurderingsprosessen og 
et viktig verktøy for å analysere konsernets risikoprofi l. Stresstestene 
skal identifi sere forhold som kan påvirke konsernet i negativ retning. 
En viktig del av stresstestingen er å undersøke hvor følsomt konsernets 
IRB-system  og det rapporterte risikovektede beregningsgrunnlaget er for 
endrede konjunkturforhold.

I planprosessen benyttes stresstesting for å avdekke mulige uheldige 
konsekvenser av endringer i det makroøkonomiske bildet.

RISIKOKATEGORIER
Måling og oppfølging av risiko er en integrert del av DnB NORs styring . 
For risikostyringsformål skiller DnB NOR mellom følgende risiko-
kategorier: kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko 
i livsforsikring, forsikringsrisiko, operasjonell risiko og forretningsrisiko. 
Se beskrivelsen under. 

Kredittrisiko 
Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at konsernets motparter eller 
kunder ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor DnB NOR-konser-
net. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på motparter eller kunder, her-
under kredittrisiko i handelsvirksomheten, landrisiko og oppgjørsrisiko. 
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Kredittporteføljen inkluderer utlån, ansvar i henhold til utstedte kreditter, 
garantier, leasing, factoring, rentebærende verdipapirer, innvilgede, ikke 
trukne kreditter samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater og 
valutakontrakter. Oppgjørsrisiko oppstår i forbindelse med betalingsfor-
midling som et resultat av at ikke alle transaksjonene skjer i realtid.

Kredittpolitikk
Ifølge konsernets kredittpolitikk, som er vedtatt av styrene i DnB NOR ASA 
og DnB NOR Bank ASA, er det overordnede mål for kredittvirksomheten 
en engasjementsportefølje med en kvalitet og sammensetning som sikrer 
konsernets lønnsomhet på kort og lang sikt. Engasjementsporteføljen skal 
ha en kvalitet som er forenlig med DnB NORs mål om en lav risikoprofi l. 

Utvikling i kredittrisiko i 2010
Kredittveksten i bedriftsmarkedet både i Norge og internasjonalt tok seg 
noe opp gjennom 2010 sammenlignet med 2009. Samtidig ble kreditt-
kvaliteten forbedret både i form av redusert sannsynlighet for mislighold 
og reduserte faktiske tapsavsetninger. Tapene innenfor shipping forble 
lave til tross for betydelige leveranser av nye skip innenfor de fl este 
segmenter. Kina og andre asiatiske land opprettholdt den økonomiske 
veksten og sikret en tilfredsstillende utnyttelse av fl åten. 

Kredittkvaliteten ble forbedret i den delen av porteføljen som er avhengig 
av utviklingen i norsk økonomi, primært lån til personmarkedet og til 
små og mellomstore bedrifter i Norge. Den internasjonale fi nanskrisen 
påvirket i liten grad norske privathusholdninger. Året var preget av fortsatt 
lav arbeidsledighet, god lønnsutvikling, lav boliglånsrente og økning i 
boligprisene. Boliglånsporteføljen viste stabil vekst i 2010. 

Konsernet er i noen grad rammet av den fortsatt svake utviklingen i 
internasjonal økonomi, spesielt i de baltiske landene. Nedskrivningene 
i DnB NORD ble imidlertid redusert i 2010, og økonomien i Baltikum 
viser tegn til å stabilisere seg. Det ble foretatt moderate nedskrivninger på 
porteføljen av utlån til norske bedrifter, mens det i personkundemarkedet 
i Norge var svært lave nedskrivninger.

Konsernet nedla i 2010 et betydelig arbeid for å sikre verdien av utsatte 
engasjementer. Svært mange utsatte engasjementer ble restrukturert 
med positivt resultat. 

Fortsatt vil det være usikkerhet knyttet til DnB NORD, der den økono-

miske utviklingen i de baltiske landene vil være avgjørende for ned-
skrivningsbehovet. 

Styring av kredittrisiko
Konsernets kredittpolitikk regulerer kredittvirksomheten i DnB NOR 
Bank. Gjeldsbetjeningsevnen skal være sentral i enhver kredittvurdering. 
Kreditt skal normalt ikke ytes dersom det ikke er sannsynlig at gjelden 
kan betjenes, selv om sikkerheten er tilfredsstillende. Sikkerheter skal 
vurderes ut fra realisasjonsverdi. Porteføljen skal ha en fl eksibilitet og 
likviditet som legger til rette for mulig salg, syndikering eller verdipapiri-
sering samt gi anledning til å bruke kredittderivater.

Kredittvirksomheten skal utøves innenfor vedtatte forretnings-, kreditt - 
og bransjestrategier. Strategiene besluttes av styret. DnB NORs 
regelverk for samfunnsansvar medfører at DnB NOR har forpliktet 
seg til ikke å tilby produkter og tjenester eller utføre handlinger som 
innebærer vesentlig risiko for medvirkning til uetisk adferd, krenkelse 
av menneske- og arbeidstagerrettigheter, korrupsjon og miljø-
ødeleggelser.

Større risikokonsentrasjoner, hvor betydelige endringer i en eller et fåtall 
risikodrivere kan gi resultatsvingninger som i vesentlig grad påvirker 
DnB NORs lønnsomhet, skal begrenses. Risikokonsentrasjoner omfatter 
store engasjementer med enkeltkunder eller kundegrupper og grupper 
av engasjementer innenfor høyere risikoklasser, bransjer og geografi ske 
områder . Kreditteksponering mot shipping og næringseiendom følges nøye. 

Kredittfullmaktene er personlige og er størrelsesmessig gradert etter 
kundens risikoklasse. For større kreditter er det en todelt beslutnings-
prosess hvor beslutningsfullmakt ligger i forretningsenhetene, mens 
gyldig bevilgning krever tilslutning fra en kredittsjef som er uavhengig av 
forretningsenhetene. 

Engasjementer med negativ utvikling blir identifi sert og fulgt opp særskilt.

Alle bedriftskunder med kredittengasjement skal risikoklassifi seres ved 
hver bevilgning av vesentlig betydning og minst en gang årlig, med 
mindre annet er bestemt. Innenfor personmarkedet, hvor det er et stort 
antall kunder, skal de fl este sakene besluttes ved hjelp av automatiserte 
måle- og beslutningsstøttesystemer. Risikoklassifi seringen skal refl ektere 
den langsiktige risikoen ved kunden og engasjementet. 
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Risikojustert kapital for DnB NOR-konsernet

Beløp i milliarder kroner 31. des. 2010 31. des. 2009

Kredittrisiko 45,5 50,9

Markedsrisiko 4,9 3,7

Markedsrisiko i livsforsikring 12,9 10,3

Forsikringsrisiko 1,8 1,6

Operasjonell risiko 7,7 7,2

Forretningsrisiko 4,5 4,1

Brutto risikojustert kapital 77,3 77,6

Diversifi seringseffekt 1) (18,5) (16,2)

Netto risikojustert kapital 58,8 61,5

Diversifi seringseffekt i prosent av brutto risikojustert kapital 1) 23,9 20,8

1) Diversifi seringseffekten gjelder den risikoreduserende effekten konsernet oppnår ved å arbeide innen fl ere områder som ikke kan påregnes å medføre uventede tap samtidig.
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Ansvaret for klassifi seringssystemet er organisatorisk uavhengig av 
den operative virksomheten. Klassifi seringsmodellene er utviklet for å 
dekke en portefølje av engasjementer. Dersom en modell vurderes  å 
gi vesentlig feil klasse for et engasjement, kan den genererte klassen  
overstyres av en enhet uavhengig av den operative virksomheten 
etter innstilling fra forretningsområdene. Alle overstyringer skal 
være tilfredsstillende begrunnet og foretas kun unntaksvis etter en 
grundig vurdering. Effekten av overstyringer etterprøves årlig av en 
uavhengig  enhet. 

Risikoklassifi seringssystemene anvendes for beslutningsstøtte, overvåk-
ning og rapportering. Risikoparametrene fra klassifi seringssystemene inn-
går som en integrert del av kredittprosessen og oppfølgingen, herunder 
oppfølging av kredittstrategiene. 

Det foreligger detaljerte regler for bruk og overvåking av sikkerhetsstil-
lelser, inklusive retningslinjer for verdsettelse av ulike panteobjekter og 
kausjoner. Verdsettelsene er en del av kredittbeslutningen og revurderes 
ved den årlige gjennomgangen av engasjementene. Det er etablert en 
rutine for periodisk kontroll av pantesikkerheter. 

DnB NORD
DnB NOR eide 100 prosent av DnB NORD ved utgangen av 2010 etter 
at konsernet overtok NORD/LBs andel på 49 prosent i desember 2010. 
DnB NORD har et nettverk av bankkontorer i Baltikum og Polen. Et pro-
sjekt er etablert for å ivareta integrasjonen av DnB NORD i 2011. 

Klassifi seringsmodeller og IRB-systemet 
DnB NOR-konsernet har lang erfaring med klassifi seringssystemer som 
støtte for kredittvurdering og kredittoppfølging. Data og analytiske verktøy 
er en integrert del av risikostyringen. 

Konsernets kredittrisikomodeller gir grunnlag for statistisk baserte bereg-
ninger av forventede tap på lengre sikt og risikojustert kapital ut fra en 
porteføljeberegning. Beregningen er basert på fl ere risikoparametre. De 
viktigste er: 

•  Forventet misligholdsfrekvens, FMF (probability of default, PD), brukes 
som mål på kvalitet. Kunden klassifi seres i risikoklasse ut fra sannsyn-
lighet for mislighold. 

•  Forventet engasjement ved mislighold, FEM (exposure at default, EAD), 
er en beregnet størrelse hvor trukket engasjement eller utlån og en 
andel av bevilgede, utrukne rammer inngår. 

•  Tap gitt mislighold, TGM (loss given default, LGD), angir hvor mye 
konsernet forventer å tape dersom kunden misligholder sine forplik-
telser. Modellene tar hensyn til sikkerhetene kunden har stilt og andre 
relevante faktorer.

Risikoklassene i DnB NORs klassifi seringssystem er defi nert ut fra 
ratingkategoriene som benyttes av internasjonale ratingselskaper. Det er 
ti risikoklasser for friske engasjementer. Nedskrevne, ikke misligholdte 
engasjementer og misligholdte engasjementer rapporteres som henholds-
vis klasse 11 og 12. 

DnB NORs modeller for risikoklassifi sering av enkeltkunder er under 
kontinuerlig forbedring og etterprøving. Modellene er tilpasset bransjer 
og segmenter og oppdateres jevnlig for å sikre at faktorene i modellene til 
enhver tid har høy forklaringskraft, basert på vesentlige risikodrivere for 
de enkelte parametrene som inngår i modellene. Der ekstern rating fore-
ligger, kan denne hensyntas ved klassifi sering av enkeltengasjementer. 
Klassifi sering av risiko tilknyttet land og institusjoner foretas på grunnlag 
av vurderinger fra eksterne ratingselskaper. 

DnB NOR fi kk tillatelse til å anvende konsernets egne klassifi seringssyste-
mer for kapitaldekningsrapportering for deler av kredittporteføljen i 2007. 
Tillatelsen er senere utvidet til å gjelde bruk av konsernets egne modeller 
for tapsgrad og eksponering, og en stadig økende andel av porte føljen 
omfattes. Anvendelse av bankens egne beregninger av risiko parametre 
for kapitaldekningsrapportering er en del av IRB-systemet, som defi neres 
som de modeller, arbeids- og beslutningsprosesser, kontrollmekanismer, 
IT-systemer og interne retningslinjer og rutiner som er knyttet til klassifi se-
ring og kvantifi sering av kredittrisiko. IRB-systemet griper dermed inn i en 
betydelig del av konsernets virksomhet, også på tvers av forretnings- og 
støtteområder og staber. Det er gjennomført et betydelig arbeid over mange 
år for å etablere IRB-systemet. Dette kommer i tillegg til konsernets lange 
og omfattende erfaring med bruk av risikomodeller og -systemer, samt 
en etablert og god kredittkontroll. Innføring av IRB-systemet har bidratt til 
bedre kredittrisikostyring gjennom forbedrede oppfølgingssystemer.

Validering, det vil si etterprøving, er en sentral del av kvalitetssikringen av 
IRB-systemet og kan deles opp i kvantitativ og kvalitativ validering. Den 
kvantitative valideringen etterprøver risikomodellene, mens den kvalitative 
valideringen etterprøver IRB-systemets utforming og tester om IRB-sys-
temet brukes som forutsatt. Styret skal minst én gang i året forelegges en 
valideringsrapport som skal gi grunnlag for å vurdere om klassifi seringen 
og kvantifi seringen av konsernets kredittrisiko er forsvarlig. Ansvaret for 
all validering er tillagt konserndirektør fi nans, mens Kredittstyring konsern 
har det utførende ansvaret for valideringsprosessen. 

Måling av kredittrisiko
Oppfølging av kredittrisiko inkluderer utvikling i risikoparametre, migra-
sjon og klassefordeling. Utviklingen i risikokonsentrasjoner følges nøye 
med hensyn til eksponering, risikoklasse og allokert risikojustert kapital. 
Store kunder og kundegrupper følges opp etter risikoklasse og allokert 
risikojustert kapital. 
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Innenfor bedriftsmarkedsområdet identifi seres engasjementer som gjen-
nom kredittprosessen vurderes å kreve særlig oppfølging. Dette sikrer 
ledelsesmessig oppmerksomhet og oppfølging.

Modellenes beregninger av forventet misligholdsfrekvens skal vise 
sannsynlighet for mislighold som et gjennomsnitt for en konjunktur-
syklus. Dette innebærer at modellene overvurderer kredittrisikoen i en 
høykonjunktur og undervurderer kredittrisikoen i en lavkonjunktur. Derfor 
benyttes i tillegg stresstesting for å vurdere økte krav til konsernets kapital 
i en lavkonjunktur. Stresstestene skal identifi sere mulige fremtidige 
endringer i økonomiske forhold som kan ha negativ effekt på konsernets 
kreditteksponeringer og evne til å tåle slike endringer. Slike vurderinger 
inngår i konsernets risiko- og kapitalvurderingsprosess for å fastsette 
riktig kapitalnivå.

Risikojustert kapital for kredittrisiko er aggregert ut fra enkeltengasje-
menter, hvor engasjementene blir klassifi sert med hensyn til kvalitet 
i form av forventet misligholdsfrekvens og størrelse på tap dersom 
mislighold inntreffer. Porteføljeklassifi seringen gir grunnlag for statistisk 
baserte beregninger av normalisert tap og risikojustert kapital. Beregnin-
gen av risikojustert kapital inkluderer effekten av bransjekonsentrasjoner, 
diversifi seringseffekter og store engasjementer.

Markedsrisiko 
Markedsrisiko er risiko for tap eller reduserte fremtidige inntekter som 
følge av endringer i markedspriser eller -kurser. Risikoen oppstår som 
følge av bankens usikrede transaksjoner og eksponering i valuta-, rente-, 
råvare- og egenkapitalmarkedene. Risikonivået blir bestemt av volatilitet 
i markedsprisene og posisjonenes størrelse. 

Det skilles mellom handels- og bankaktiviteter. Handelsaktivitetene 
omfatter handel og posisjoner i fi nansielle instrumenter med sikte på å 
oppnå fortjeneste ved å utnytte forskjeller og svingninger i renter og kur-
ser, typisk innenfor en kortsiktig tidshorisont. Bankaktivitetene omfatter 
de ordinære  inn- og utlånsaktivitetene, hvor blant annet ulike rentebin-
dingstider for eiendeler og gjeld er kilder til markedsrisiko. DnB NOR har 
i tillegg investeringer i egenkapitalinstrumenter som inngår i bankaktivi-
tetene. Porte føljen av rentebærende verdipapirer i DnB NOR Markets, 
hvor hovedparten regnskapsmessig er klassifi sert i kategorien ”holde til 
forfall”, behandles som kredittrisiko i den interne målingen av risiko-
justert kapital.

Markedsrisiko i handelsporteføljen oppstår gjennom handelsaktiviteter i 
rente-, valuta-, råvare- og egenkapitalmarkedene. Risikoen kommer dels 
fra kunderettede aktiviteter, men det er også tilrettelagt for en moderat 
risikotagning i egenhandel med valuta og fi nansielle instrumenter. Posi-
sjonene vil være generert av handel i balanseprodukter som obligasjoner 
og sertifi kater samt fi nansielle derivater som rentebytteavtaler, opsjoner, 
terminer og fremtidige renteavtaler. Sikring av posisjoner i handelsporte-
føljen gjøres med slike instrumenter. 

Markedsrisiko som oppstår i Vital, behandles som markedsrisiko knyttet til 
eierskapet i livsforsikringsselskapet. På grunn av rammevilkårene for livs-
forsikring, som innebærer risikodeling mellom livsforsikringskundene og 
eieren av livsforsikringsselskapet, er det behov for å måle markedsrisikoen 
i livsforsikring særskilt. Markedsrisiko som oppstår i DnB NOR Skade-
forsikring, er ubetydelig og inngår derfor i målingen av forsikringsrisiko. 

Samlet sett representerer markedsrisiko en mindre del av konsernets 
risiko. 

Utvikling i markedsrisiko i 2010
Risikojustert kapital for markedsrisiko økte fra 3,7 milliarder kroner ved 
utgangen av 2009 til 4,9 milliarder ved utgangen av 2010. Økningen  
skyldtes hovedsakelig oppskrivning av verdien på egenkapital-
investeringer.

Renterisikoen var moderat gjennom året, og ved årsskiftet tilsvarte 
risikoen 348 millioner kroner i redusert verdi ved et parallelt skift i 
rentekurven på ett prosentpoeng i ugunstig retning i alle valutaer. Også 
valutarisikoen og risikoen på egenkapitalinstrumenter var moderat 
gjennom  hele året.

Styring av markedsrisiko
Rammer for konsernets eksponering i markedsrisiko fastsettes samlet 
og inkluderer også markedsrisiko i Vital og markedsrisiko i DnB NOR 
Skadeforsikring.

Ansvaret for alle DnB NOR Bank-konsernets handelsaktiviteter tilligger 
DnB NOR Markets. Rammer og retningslinjer for styring av markedsrisiko 
ved handelsaktivitetene gjennomgås minst årlig og fastsettes av styret 
i DnB NOR Bank ASA. En egen enhet som er uavhengig av meglerne, 
kontrollerer daglig posisjoner og sammenholder disse med rammer og 

DnB NORs risikoklassifi sering 1)

 Sannsynlighet for mislighold (prosent) Ekstern rating

Risikoklasse Fra og med Til Moody’s Standard & Poor’s

1 0,01 0,10 Aaa – A3 AAA – A-

2 0,10 0,25 Baa1 – Baa2 BBB+ – BBB

3 0,25 0,50 Baa3 BBB-

4 0,50 0,75 Ba1 BB+

5 0,75 1,25 Ba2 BB

6 1,25 2,00

7 2,00 3,00 Ba3 BB-

8 3,00 5,00 B1 B+

9 5,00 8,00 B2 B

10 8,00 nedskrevet B3, Caa/C B-, CCC/C

1) Basert på DnB NORs risikoklassifi seringssystem, hvor 1 representerer lavest og 10 høyest risiko.
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resultater. Rammeutnyttelse rapporteres gjennom konsernets risiko-
rapport.

Treasury-funksjonen i DnB NOR Bank-konsernet håndterer bankvirksom-
hetens renterisiko. Tilsvarende som for handelsaktivitetene vurderes 
rammer og retningslinjer for styring av markedsrisiko årlig av bankens 
styre. Prinsipper, metoder, rammestruktur og oppfølging følger samme 
retningslinjer som handelsvirksomheten, med blant annet daglig måling 
av renterisiko. Rente- og valutarisiko i bankkonsernet er sentralisert ved 
at alle enheter i bankkonsernet må avdekke sine posisjoner mot treasury-
funksjonen. DnB NORD og DnB NOR Monchebank har egne risikoram-
mer. På denne måten sikres kvalitet og oversiktlighet i posisjonstagning 
både lokalt og i konsernet som helhet. 

Rammer for egenkapitalinvesteringer fastsettes av styret i DnB NOR ASA. 
Rammene revurderes minst årlig. 

Hovedansvar for oppfølging, utvikling og rapportering av alle typer 
investeringer i og erverv av egenkapitalinstrumenter, herunder oppfølg-
ing av andeler i fond som til enhver tid er investert gjennom DnB NOR 
Kapitalforvaltning, er tillagt Konserninvesteringer i Konsern fi nans og 
risikostyring. Enheten inngår i bankens misligholdsberedskap ved at den 
også har ansvar for kredittengasjementer hvor banken tar eierposisjoner. 
Oppfølging skjer månedlig.

Måling av markedsrisiko
I målingen av markedsrisiko skilles det mellom måling som beregner 
risikoen under normale markedsforhold, og måling som fokuserer på 
ekstreme markedsforhold. 

Det er etablert fl ere verktøy for å kvantifi sere og måle konsernets totale 
markedsrisikoeksponering under normale forhold. Renterisiko måles som 
verdiendring ved en renteendring på ett basispunkt. Rammene for valuta-, 
egenkapital- og råvarerisiko er fastsatt som nominelle posisjonsbeløp. Det 
er defi nert sensitivitetsrammer for opsjoner. I tillegg benyttes ”Value-at-
Risk”-beregninger til operativ styring og kontroll i DnB NOR Markets. 

Risikomåling under ekstreme markedsforhold omfatter stresstester og 
beregning av risikojustert kapital. Stresstester benyttes også for opp-
følging av ikke-lineære instrumenter samt renterisiko. 

Risikojustert kapital for markedsrisiko beregnes gjennom simulering av 
potensielle tap på basis av forventet maksimal eksponering, realisasjons-
tid for posisjoner og samvariasjon mellom porteføljene. Samvariasjonene 
er fastsatt ut fra et stresset scenario. Realisasjonstiden varierer fra 250 
handledager for egenkapitalinstrumenter i bankaktiviteter til to handle-
dager for posisjoner i de mest handlede valutaene. Beregningen av 
risikojustert kapital skiller mellom handels- og bankaktiviteter. 

Likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å kunne inn-
fri sine forpliktelser ved forfall, samt risikoen for at konsernet ikke klarer å 
møte sine likviditetsforpliktelser uten at kostnaden ved dette øker drama-
tisk. Ut fra et bredere perspektiv inneholder likviditetsrisiko også risikoen 
for at konsernet ikke er i stand til å fi nansiere økninger i eiendeler etter 
hvert som refi nansieringsbehovet øker. 

Risikoprofi l
I tråd med bankens virksomhet for øvrig skal likviditetsrisikoen være lav og 
underbygge bankens fi nansielle styrke og evne til å stå imot ulike hendel-
ser og utviklingstrekk. Dette innebærer at banken skal tilstrebe en balanse-
sammensetning som gjenspeiler likviditetsrisikoprofi len til en internasjonal 
bank med langsiktig kredittrating på Aa-nivå fra anerkjente ratingselskaper. 

Utvikling i likviditetsrisiko i 2010 
Gjennom året var de kortsiktige markedene for innlån stabilt gode for 
banker med god kredittrating, og tilgang på innlånsvolumer med forskjel-
lige løpetider var på et tilnærmet normalnivå. Gruppen av internasjonale 
banker som var ansett som godt kvalifi serte, ble imidlertid større i løpet 
av året, slik at konkurransen om innlån økte noe. 

I hovedsak var tilgangen til langsiktig fi nansiering god for fi nansielt 
sterke banker. Imidlertid bidro usikkerheten rundt europeisk statsgjeld 
til tidvis store utslag i prisnivåene. Dette gjorde at markedene fortsatt var 
krevende ved utgangen av året.  

I desember 2009 lanserte Basel-komiteen forslag til nye globale stan-
darder for kvantitativ regulering av likviditet og fi nansiering i banksekto-
ren, Basel III. Selv om forslagene ble noe moderert i løpet av 2010, er 
de fremdeles konservative og kan bli krevende å tilfredsstille for mange 
banker . Kravene vil medføre balansemessige tilpasninger i tiden frem-
over, og DnB NOR har i likhet med fl ere internasjonale banker begynt 
denne tilpasningen ved å sikre seg mer langsiktig fi nansiering.  

I likhet med andre banker ligger DnB NORs innlånskostnader for 
langsiktig fi nansiering på et høyere nivå enn før fi nanskrisen. Selv om 
fi nanskrisen gradvis kommer mer på avstand, bidrar økte krav til lang-
siktig fi nansiering av bankene til at innlånskostnadene opprettholdes på 
et relativt høyt nivå, jf. ovennevnte regulatoriske forslag. Sammen med 
usikkerheten knyttet til den statsfi nansielle situasjonen i fl ere europeiske 
land vil dette fortsatt kunne bidra til noe ustabilitet, særlig i markedene 
for langsiktig fi nansiering. 

DnB NORs likviditetssituasjon ved utgangen av 2010 var god. Gjennom-
snittlig restløpetid på porteføljen av senior obligasjonsgjeld var ved årsskif-
tet 3,6 år, en økning fra 3,0 år ett år tidligere. DnB NOR tilstreber en god 
og jevn forfallsstruktur for innlån over den kommende femårs perioden.

STYRING I DnB NOR    

0

20

40

60

Rente- og valutarisiko etter diversifisering Renterisiko Valutarisiko Aksjerisiko

1) Sikkerhetsnivå 99 prosent. Tidshorisont én dag.

01.01.10 31.03.10 30.06.10 30.09.10 31.12.10

Millioner kroner
Daglig risikoeksponering (Value-at-Risk) ¹)

AAA 96 %
AA 3 %
A, BBB, BB 1 %

Prosent
Obligasjonsporteføljen, fordelt på rating



 DnB NOR Virksomhetsrapport 2010    52

Styring av likviditetsrisiko
Styret foretar jevnlige gjennomganger av bankens likviditetsrisiko og fast-
setter rammer og retningslinjer. Rammenes størrelse behandles av styret 
årlig, eller oftere ved behov.

Organiseringen av bankens likviditetsstyring er underlagt en klar full-
makts- og rapporteringsstruktur. 

Konsern fi nans og risikostyring har delt ansvaret for fastsettelse av 
prinsipper og rammer for likviditetsstyring samt for å skaffe til veie lang-
siktige innlån mellom enhetene Balansestyring og IR/kapitalanskaffelse. 
Treasury-funksjonen har ansvar for tilpasningen av konsernets samlede, 
kortsiktige likviditetsrisiko og for at likviditetsbehovet holdes innenfor de 
kortsiktige rammene fastsatt av styret. Enheten har også det operative 
ansvaret for lange obligasjonsinnlån i kroner, mens det operative ansvaret 
for likviditetsstyring i valuta er tillagt DnB NOR Markets. Balansestyrings-
utvalget ALCO er rådgivende organ for konserndirektør fi nans i DnB NOR 
vedrørende prinsipper og metoder for måling av likviditetsrisiko. 

DnB NOR Bank-konsernet styrer sin likviditet samlet ved at DnB NOR 
Bank ASA har ansvar for fi nansieringen av datterselskaper som Nord-
landsbanken og fi lialer og datterbanker i utlandet. Likviditetsrisikoen styres 
gjennom både kortsiktige rammer som begrenser netto refi nansieringsbe-
hov innenfor én uke og én måned, og et langsiktig styringsmål som setter 
krav til hvor stor andel av utlånene som skal være fi nansiert av kundeinn-
skudd eller innlån med minimum 12 måneders restløpetid. Rammer for 
likviditetsrisiko begrenser bankens avhengighet av kortsiktige innlån fra 
penge- og kapitalmarkedene i inn- og utland. Rammene er fastsatt fordi 
innlån fra slike kilder generelt er mer fl yktige enn ordinære innskudd.

Likviditetsstyring i DnB NOR innebærer opprettholdelse av en bred 
innskudds- og innlånsbase fra så vel person- som bedriftskunder samt en 
diversifi sert fi nansiering av virksomheten for øvrig. Som ledd i dette er det 
etablert låneprogrammer i ulike markeder. DnB NOR har et sertifi katpro-
gram i USA på 18 milliarder amerikanske dollar og et sertifi katprogram i 
Europa på 10 milliarder euro. De kortsiktige fi nansieringskildene er ytter-
ligere diversifi sert gjennom et såkalt Yankee CD-program der lånesertifi ka-
ter utstedes av DnB NORs fi lial i New York. Banken har også et European 
Medium Term Note-program på 45 milliarder euro samt et program på 
8 milliarder amerikanske dollar for langsiktig innlåning i USA.

Et viktig instrument for langsiktig innlåning er utstedelse av obligasjoner 
med fortrinnsrett. Obligasjonene utstedes av bankens datterselskaper 
DnB NOR Boligkreditt AS og DnB NOR Næringskreditt AS, hvor inves-
torene gis sikkerhet i selskapenes porteføljer av henholdsvis bolig- og 
næringseiendomslån. Gjennom fi nansuroen har obligasjoner med for-
trinnsrett vist seg som et mer robust og betydelig rimeligere innlånsinstru-
ment enn ordinære obligasjonslån. I årene fremover vil DnB NOR derfor ta 

sikte på å dekke en stor andel av det langsiktige innlånsbehovet gjennom 
utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 

Som ledd i den løpende likviditetsstyringen har DnB NOR Bank behov 
for å disponere en beholdning av verdipapirer som kan benyttes på fl ere 
måter for å regulere konsernets behov for likviditet og som grunnlag for 
sikkerhetsstillelser for virksomhet innen de hovedvalutaer der banken er 
aktiv. Verdipapirene benyttes blant annet som sikkerhet for kortsiktige lån 
i en rekke sentralbanker og er grunnlag for likviditetsbuffere for oppfyl-
lelse av regulatoriske krav. Banken dekker behovet for verdipapirer ved å 
eie obligasjoner av beste kredittkvalitet. Ved utgangen av desember 2010 
utgjorde den internasjonale obligasjonsporteføljen 115 milliarder kroner, 
hvorav 96 prosent representerte verdipapirer med AAA-rating og 3 prosent 
verdipapirer med AA-rating. I tillegg har banken en portefølje av norske 
statspapirer som ved utgangen av 2010 utgjorde 112 milliarder kroner.

DnB NOR vektlegger å ha gode relasjoner til et stort antall internasjonale 
investorer og banker, samt å gjøre konsernet kjent i de internasjonale 
kapitalmarkedene.

Måling av likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko blir styrt og målt ved hjelp av fl ere målemetoder, ettersom 
ingen metode alene kan kvantifi sere denne type risiko. Metodene inklude-
rer oppfølging av refi nansieringsbehov, balansenøkkeltall, gjennomsnittlig 
restløpetid samt fremtidig innlåningsbehov. DnB NOR benytter også stres-
stester der man simulerer likviditetseffekten av at bankens internasjonale 
kredittrating svekkes som følge av en eller fl ere negative hendelser. Resul-
tatet av slike stresstester inngår i informasjonsgrunnlaget for bankkonser-
nets beredskapsplan for likviditetsstyring under en fi nansiell krise.

Rammene for refi nansieringsbehov innebærer at banken skal være likvi-
ditetsmessig selvhjulpen i minimum én måned under en akutt situasjon. 
Rammen for strukturell likviditetsrisiko innebærer at minimum 90 prosent 
av utlån til publikum skal fi nansieres ved innskudd fra kunder, langsiktige 
innlån og ansvarlig kapital. 

Banken vurderer jevnlig forutsetningene som likviditetsstyringen bygger på. 
Dette omfatter vurderinger av om eiendeler som er klassifi sert som likvide, 
kan realiseres eller belånes i henhold til forutsetningene som er lagt til 
grunn, samt i hvilken grad antagelsene om stabilitet i fi nansieringen er rea-
listiske i en bankspesifi kk krise eller i en situasjon med svikt i markedene.

Markedsrisiko i livsforsikring 
Markedsrisiko i livsforsikring er risiko for at fi nansavkastningen ikke vil være 
tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene selskapet har i avtalene med kundene. 

Rammevilkårene for livsforsikring i Norge innebærer at Vital bærer risi-
koen for å oppfylle forpliktelsene selskapet har i avtalene med kundene. 
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Finansavkastningen må være stor nok til å møte den garanterte årlige 
avkastningen som selskapet har forpliktet seg til overfor kundene. I 
motsatt fall må den manglende avkastningen dekkes ved bruk av tilleggs-
avsetninger, som er en bufferkapital bygd opp gjennom tidligere års over-
skudd, eller ved at den manglende avkastningen belastes egen kapitalen. 

Markedsrisiko i livsforsikring utgjør hovedtyngden av risikoen i Vital. 

Utvikling i markedsrisiko i livsforsikring i 2010
Ved utgangen av 2010 var den gjennomsnittlige garanterte årlige avkast-
ningen på 3,3 prosent. 

Rentenivået på 10-års norske statsobligasjoner falt fra 4,2 prosent ved 
utgangen av 2009 til 3,7 prosent ved årsslutt 2010. Det medførte at den 
samlede langsiktige fi nansielle risikoen i Vital økte noe. 

DnB NOR-konsernets risikojusterte kapital for markedsrisiko i livsforsik-
ring var på 12,9 milliarder kroner ved utgangen av 2010, sammenlignet 
med 10,3 milliarder ved utgangen av 2009. En betydelig økning i ekspo-
neringen mot aksjemarkedet bidro til økningen i risikojustert kapital.

Styring av markedsrisiko i livsforsikring
Styring av Vitals risiko inngår som en del av selskapets strategi, som er 
vedtatt av styret. Risikosituasjonen i Vital blir sett i sammenheng med 
konsernets samlede risikoprofi l gjennom jevnlig behandling i konsernets 
balansestyringsutvalg, ALCO. Vitals administrerende direktør og styret i 
Vital skal bidra til en hensiktsmessig koordinering mellom strategien og 
risikostyringen i Vital og DnB NOR-konsernets risikoprofi l. Risikoanalyse 
og kontroll er organisert uavhengig av fi nansforvaltningen og forret-
ningsområdene i Vital og har ansvar for rapportering, overvåkning og 
oppfølging av selskapets totale risiko. Enheten utarbeider hvert tertial en 
risiko rapport til selskapets ledelse og styre.

Risikorapporten til ledelsen og styret innholder stresstester og sensitivi-
tetstester for løpende å vurdere selskapets totale risiko. Risikoanalyse og 
kontroll følger daglig utviklingen i fi nansmarkedene og rapporterer ukentlig 
risikonivået i forhold til rammen for risiko i kapitalforvaltningen. Overhol-
delse av lover og regler samt interne retningslinjer rapporteres månedlig. 

Kapitalforvaltningsstrategien har som mål å redusere svingninger i 
inn tjeningen. For å ivareta hensynet til minimum diversifi sering er det 
fastsatt rammer for hver aktivaklasse. Rammene begrenser også konsen-
trasjonsrisiko mot en enkelt utsteder. Det er utarbeidet egne rammer for 
bruk av derivater i kapitalforvaltningen. Samtlige rammer for kapitalfor-
valtningen fastsettes årlig av styrene i DnB NOR ASA og Vital.

Solvens II 
Solvens II er et nytt regelverk fra EU som blant annet vil erstatte dagens 

minstekrav til kapitaldekning og solvensmargin. Rammedirektivet ble 
vedtatt i mai 2009. Planen er endelig implementering i nasjonalt regel-
verk innen oktober 2012. Utfyllende bestemmelser til rammedirektivet er 
under høring og forventes vedtatt i 2011. 

Regelverket bygger på tilsvarende struktur som Basel II, med tre pilarer. 
Det innebærer at i tillegg til minstekrav til kapitaldekning vil Solvens II 
også inneholde kvalitative krav til virksomhets- og risikostyring, intern 
kapitalvurderingsprosess og utvidede krav til ekstern rapportering. Det 
nye kravet vil være mer risikosensitivt og gi et bedre bilde av faktisk risiko 
i forsikringsselskaper.

Vital har deltatt i de kvantitative studiene som har vært gjennomført 
for den europeiske forsikringsnæringen. Vital har også gjennomført en 
avviksanalyse.

Konsernet har etablert et program for utvikling av nye løsninger og imple-
mentering av Solvens II. Programmet skal sikre at konsernet tilfredsstil-
ler regelverket innen 1. januar 2013. Det er etablert en god dialog med 
myndighets- og bransjeorganer for å sikre en hensiktsmessig tilpasning 
av det norske regelverket frem mot ikrafttredelse. 

Måling av markedsrisiko i livsforsikring
Måling av markedsrisiko i Vital inkluderer stresstester og sensitivitetsana-
lyser. Den internt utviklede stresstesten beregner samlet tapspotensial for 
markeds-, forsikrings-, kreditt-, operasjonell og forretningsrisiko. I fastsettel-
sen av risikotoleransen for samlet risiko i kapitalforvaltningen, RiK, er dette 
tapspotensialet målt mot bufferkapitalen utover regulatorisk krav. Denne 
metoden benyttes også som grunnlag for måling og fastsettelse av ram-
men for markeds- og kredittrisiko i kapitalforvaltningen. I beregninger av 
tapspotensialet knyttet til markeds- og kredittrisiko inngår en stresstest for 
henholdsvis aksje-, rente-, valuta-, eiendoms-, spread- og motpartsrisiko.

Det er etablert sensitivitetsanalyser som beregner verdiendring og 
resultat effekter av et prisfall på 20 prosent for aksjer, en renteoppgang 
på 1,5 prosentpoeng og et verdifall på 12 prosent for eiendom. Sensitivi-
tetsanalysene er gjennomført hver for seg. 

Risikojustert kapital refl ekterer eierrisikoen ved at DnB NOR-konsernet 
som eier av livsforsikringsselskapet må rapportere negativt resultat fra 
denne virksomheten og at konsernet eventuelt må tilføre ny egen kapital. 
I beregningen av risikojustert kapital simuleres verdiutviklingen for for-
sikringsselskapets fi nansielle eiendeler. Det skilles mellom kundens og 
selskapets midler i simuleringene, slik at selskapskapitalen forvaltes 
særskilt for eiers regning og risiko. Verdiutviklingen simuleres på dag-
lig basis for alle porteføljer, og det tas hensyn til samvariasjon mellom 
delporteføljene. Verdiene testes mot grenser som angir når DnB NOR 
må ta tap. Disse grensene påvirkes av kursreguleringsfondet, opptjent 
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delårs resultat, tilleggsavsetninger og størrelsen på rentegarantien. Bereg-
ningene tar hensyn til en mulig rebalansering av porteføljen, det vil si 
dynamisk tilpasning av risiko.

Forsikringsrisiko
Forsikringsrisiko i DnB NOR består av forsikringsrisiko i livsforsikring og 
risiko i DnB NOR Skadeforsikring. 

Forsikringsrisiko i livsforsikring er risiko relatert til endringer i fremtidige 
forsikringsforpliktelser forårsaket av endringer i forsikredes levealder og 
uførhet. 

Risiko i DnB NOR Skadeforsikring omfatter forsikrings-, markeds-, 
kreditt-, operasjonell og forretningsrisiko. Forsikringsrisikoen omfatter 
risiko for tap som følge av at forsikringspremien ikke dekker fremtidige 
skadeutbetalinger. Skadeforsikringsselskapet er eksponert for markeds- og 
kredittrisiko i investeringsvirksomheten, og det er knyttet kredittrisiko til 
reassuranseavtalene. Med dagens forretningsmodell for DnB NOR Skade-
forsikring er imidlertid disse risikotypene av liten betydning sammen lignet 
med den rene forsikringsrisikoen.

Utvikling i forsikringsrisiko i 2010
DnB NOR-konsernets risikojusterte kapital for forsikringsrisiko var 1,8 mil-
liarder kroner ved utgangen av 2010, sammenlignet med 1,6 milliarder  
ved utgangen av 2009. 

Forsikringsrisiko i livsforsikring er i hovedsak knyttet til behovet for 
avsetninger til økte fremtidige utbetalinger som følge av at gjennomsnitt-
lig levealder har økt. Risikojustert kapital ble ved utgangen av 2010 
beregnet til 1 milliard kroner, omtrent det samme som ved utgangen av 
2009. Risikojustert kapital i DnB NOR Skadeforsikring ble beregnet til 
0,8 milliarder kroner.

Skadeforsikringsrisikoen økte gjennom 2010 som følge av vekst i for-
sikringsporteføljen. Premieporteføljen utgjorde 1,1 milliarder kroner 
ved utgangen av 2010. Over 90 prosent av premieporteføljen er tilknyt-
tet person markedet. Produkter tilbys små og mellomstore bedrifter i 
begrenset  utstrekning. 

Styring av forsikringsrisiko
Vital utviklet i 2010 en egen strategi for styring av forsikringsrisiko. Denne 
omhandler blant annet omfang av og type reassuranse som skal tegnes, 
og tiltak for å møte økt levealder. Risikoresultatene blir fulgt opp periodisk, 
og utviklingen vil over tid bli tatt hensyn til i priser, produktutforming og 
markedsstrategier. 

DnB NOR Skadeforsikrings styre har etablert strategi og overordnede 
retningslinjer for markeds- og forsikringsrisiko, herunder premissene for 

selskapets reassuranseavdekning. Gjennom reassuranseprogrammet 
tilpasses totalrisikoen til kapitalbasen. Reassuranseprogrammet bidrar 
også til resultatutjevning gjennom avdekning av storskaderisiko. Kreditt- 
og markedsrisiko blir styrt av investeringsplanen, som blir behandlet årlig 
i konsernets balansestyringsutvalg og i selskapets styre. 

Forsikringsrisikoen i DnB NOR Skadeforsikring overvåkes kontinuerlig 
gjennom oppfølging av lønnsomhet på alle produkter. Samtidig foretas 
det en kvartalsvis evaluering av erstatningsavsetningene.

Måling av forsikringsrisiko
Risikojustert kapital for forsikringsrisiko i livsforsikring beregnes som det 
potensielle behovet for å styrke de forsikringsmessige avsetningene som 
følge av endringer i levealder, dødelighet og uførhet.

Risikojustert kapital for skadeforsikringsrisiko beregnes med utgangs-
punkt i Finanstilsynets stresstest for beregning av totalrisiko og blir i 
tillegg kalibrert mot DnB NORs sikkerhetsnivå.

Operasjonell risiko 
Operasjonell risiko er risikoen for tap som skyldes svakheter eller feil ved 
prosesser og systemer, feil begått av ansatte eller eksterne hendelser. 
Operasjonell risiko er en konsekvens av DnB NORs virksomhet. 

Utvikling i operasjonell risiko i 2010
Registrering av operasjonelle tapshendelser startet 1. januar 2005. Kon-
sernet har dermed fem års historikk av operasjonelle tapshendelser og 
erfaring fra knappe 2 700 hendelser. I gjennomsnitt utgjør operasjonelle 
tap ca. 25 millioner kroner per kvartal, men større enkelthendelser kan 
påvirke nivået vesentlig. 

I 2010 ble det meldt 454 operasjonelle tapshendelser med et samlet 
netto tap på 182 millioner kroner. Potensielt tap knyttet til de samme 
hendelsene utgjorde i underkant av 1,3 milliarder kroner. Dette er på 
samme nivå som i tidligere perioder. 

Det er fortsatt i kategorien ”prosess- og rutinefeil” i tilknytning til 
konsernets produkter og tjenester de fl este hendelsene og de største 
tapene oppstår. Dette underbygger viktigheten av å ha god kvalitet 
i prosesser og veldokumenterte rutiner som evalueres og gjennom-
gås jevnlig. Som i 2009 var det fortsatt en økning i antall hendelser 
knyttet til svindel og bedragerier. Størsteparten av disse tapene 
bokføres imidlertid  som kredittap  selv om operasjonell risiko er 
bakenforliggende  årsak.

Per 31. desember 2010 var risikojustert kapital for operasjonell risiko 
7,7 milliarder kroner. 
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Styring av operasjonell risiko
Styret har fastsatt en policy for styring av konsernets operasjonelle risiko. 
Operasjonell risiko skal være lav, og styringen skal sikre at risikoen for 
uønskede tap reduseres. 

Enhver leder er ansvarlig for å kjenne og styre operasjonell risiko innenfor 
eget ansvarsområde. Dette sikres gjennom risikovurderinger både av den 
løpende drift, av alle vesentlige endringer i virksomheten og av spesielt 
kritiske funksjoner. Når vurderingene påviser behov for forbedringstiltak, 
blir disse fulgt opp særskilt. For å begrense konsekvensene av alvorlige 
hendelser, driftsstans m.v. er det utarbeidet omfattende beredskaps- og 
kontinuitetsplaner for å kunne håndtere en krisesituasjon på en rasjonell 
og effektiv måte og dermed medvirke til å begrense skader og gjenopp-
rette normalsituasjonen. 

I alle områdene er det etablert miljøer som skal støtte ledelsen i styringen 
av operasjonell risiko. Disse vurderer og rapporterer de risikoer som 
er identifi sert, og bidrar til å forebygge operasjonelle tap. Funksjonen 
inngår i de respektive stabsmiljøene i områdene for å sikre uavhengighet 
i forhold til forretningsdriften. Arbeidet omfatter også tilrettelegging for å 
påse at virksomheten drives i samsvar med alle lover og regler, ”compli-
ance”. All rapportering skjer todelt, både gjennom egen linjeorganisasjon 
og gjennom konsernets sentrale risikomiljø. Det sentrale arbeidet med 
styring av operasjonell risiko og compliance er organisert i en egen enhet 
innenfor Risikostyring konsern, som er organisatorisk plassert i stabs-
området Konsern fi nans og risikostyring.

Konsernets forsikringsdekninger inngår som et element i den operasjo-

nelle risikostyringen. Forsikringer kjøpes for å begrense de økonomiske 
konsekvensene av uønskede hendelser som skjer til tross for etablerte 
sikkerhetsrutiner og andre risikoreduserende tiltak. Dette vil typisk være 
i tilknytning til kriminelle anslag, skade i tilknytning til konsernets verdier, 
forskjellige former for ansvar i forretningsdriften, driftsavbrudd m.v. 
Forsikringsprogrammet inkluderer også det rettslige erstatningsansvaret 
konsernet kan møte knyttet til virksomheten, profesjonsansvar. For-
sikringsprogrammet er kostnadseffektivt og tar primært sikte på å dekke 
større tapshendelser i tråd med konsernets forsikringspolicy. Egen-
andelsrisikoen blir ivaretatt gjennom konsernets egenforsikringsselskap, 
”captive”, DnB NOR Reinsurance SA. 

Måling av operasjonell risiko
Operasjonelle tapshendelser i konsernet som gir et tap på over 50 000 
kroner, og nestenhendelser med et potensielt tap på over 100 000 
kroner registreres, rapporteres og følges opp løpende i konsernets 
hendelses database. Operasjonell risiko og informasjon om konsernets 
hendelser inngår i konsernets risikorapport. Uønskede hendelser som 
gir, eller kunne gitt, økonomisk tap for konsernet, representerer verdifull 
informasjon og læring om nødvendige forbedringsbehov. I tillegg til 
læringen fra interne hendelser vil konsernet fra 2011 gjennom med-
lemskap i en ekstern database, Operational Risk Exchange, ORX, få 
tilgang til eksterne hendelser som vil styrke arbeidet med operasjonell 
risikostyring. 

Styret holdes oppdatert på status for operasjonell risiko gjennom konser-
nets periodiske risikorapport, som gir grunnlag for å analysere risikobildet 
og vurdere kapitaliseringen av konsernet. Videre holdes styret oppdatert 
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om konsernets operasjonelle risiko i den årlige statusrapporten om styring 
og kontroll av operasjonell og forretningsmessig risiko. I status rapporten 
gis en presentasjon av de mest vesentlige konsernovergripende risikoene 
med tilhørende forbedringstiltak, samt en detaljert kvalitativ egen-
evaluering i forhold til de ambisjoner som konsernet har innenfor viktige 
områder for risikostyring og kvalitet. Konklusjonen i rapporten  for 2010 
var at den operasjonelle risikoen i konsernet var tilfredsstillende og at 
det var god kvalitet i drift, styring og kontroll.

Risikojustert kapital for operasjonell risiko baseres på eksterne kapital-
krav hvor inntekter og type forretningsvirksomhet er drivere for kapital-
størrelsene, og oppjusteres for å ta hensyn til DnB NORs risikotoleranse. 

Forretningsrisiko 
Forretningsrisiko er risiko for tap på grunn av endringer i eksterne forhold 
som markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer. Slik risiko 
inkluderer tap av inntekter som følge av svekket omdømme.

Forretningsrisiko gir seg uttrykk i en uventet svekkelse i resultatet. Ned-
gangen kan skyldes konkurranseforhold som fører til reduserte volumer 
og prispress, konkurrenter som introduserer nye produkter, myndighets-
reguleringer eller negativ medieomtale. Tapet oppstår dersom konsernet 
ikke makter å tilpasse kostnadsbasen til slike endringer. 

Negativ medieomtale kan være en konsekvens av andre risikoformer, 
men behandles i DnB NOR som forretningsrisiko. Et svekket omdømme 
kan ramme alle forretningsområder, uavhengig av hvor i konsernet, eller 
fi nansbransjen for øvrig, den opprinnelige hendelsen oppstod.

Utvikling i forretningsrisiko i 2010 
Risikojustert kapital for forretningsrisiko utgjorde 4,5 milliarder kroner 
ved utgangen av 2010, mot 4,1 milliarder ett år tidligere. 

Styring og måling av forretningsrisiko
Ettersom forretningsrisiko kan oppstå som følge av ulike risikofaktorer, 
benyttes et bredt sett av verktøy for å identifi sere og rapportere slik risiko.

God strategisk planlegging er det viktigste verktøyet for å redusere 
forretningsrisikoen. Omdømmerisiko blir styrt gjennom policyer og for-
retningsaktiviteter, inkludert compliance.

Forretningsrisiko påvirkes også positivt gjennom at konsernet har et aktivt 
forhold til samfunnsansvar og det etiske regelverket for de ansatte. 

Omdømmerisiko følges opp gjennom overvåkning av medieomtale, 
mens konkurransesituasjonen følges opp gjennom analyser av mar-
kedsutviklingen og utviklingen i markedsandeler.

Konsernet har utviklet en modell for beregning av forretningsrisiko per 
forretningsområde. Modellen er basert på historiske svingninger i inn-
tekter og kostnader og er innrettet slik at dersom andre faktorer holdes 
konstante, øker høy inntektsvolatilitet risikonivået og derved risikojustert 
kapital. Motsatt vil stor grad av fl eksibilitet i kostnadsstrukturen redu-
sere risikojustert kapital. 
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DnB NOR hadde en markedsverdi på 133 milliarder kroner ved utgangen 
av 2010 og var tredje største selskap notert på Oslo Børs. DnB NORs 
markedsverdi ved utgangen av 2009 var 102 milliarder kroner.

DnB NOR-aksjen følges aktivt av 13 nordiske og 14 internasjonale 
meglerhus. Det er i DnB NORs interesse at det publiseres aksjeanaly-
ser av høy kvalitet. DnB NOR legger derfor stor vekt på å gi relevant, 
fullstendig og kvalitetssikret informasjon og ønsker at alle analytikere til 
enhver tid blir behandlet likt, uavhengig av hvilken vurdering de har av 
DnB NOR-aksjen. Oversikt over analytikere som følger DnB NOR, fi nnes 
på dnbnor.no. Daglig kontakt med investorer og analytikere håndteres av 
avdelingen Investor Relations/kapitalanskaffelse. For omtale av aksjonær-
politikk, se ”Eierstyring og selskapsledelse” i Årsrapport 2010.

AVKASTNING OG UTBYTTEPOLITIKK
DnB NOR-aksjen steg med 33 prosent i løpet av 2010 inkludert utbytte, 
og det ble utbetalt 1,75 kroner per aksje i utbytte for 2009. Den gode 
utviklingen hadde sammenheng med mindre usikkerhet i verdens-
økonomien generelt i 2010 kombinert med en meget god utvikling i 
norsk økonomi. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på 4,00 kroner 
for 2010. 

DnB NORs overordnede mål er å skape verdier for aksjonærene gjennom 
en attraktiv og konkurransedyktig avkastning i forhold til sammenlignbare 
investeringsalternativer, dels ved verdistigning på aksjen og dels ved å 

utbetale utbytte. Styret har vedtatt en utbyttepolitikk for selskapet som 
tar sikte på å oppfylle dette målet. Det er selskapets intensjon å betale ut 
om lag 50 prosent av årets overskudd som utbytte gitt at kapitaldeknin-
gen er tilfredsstillende. Utbytte vil bli fastsatt på bakgrunn av forventet 
overskudd i en normalisert markedssituasjon, de økonomiske ramme-
betingelsene og konsernets kapitalbehov. 

OMSETNING
Samlet omsetning for DnB NOR-aksjen på Oslo Børs var 88 milliar-
der kroner i 2010, en økning på 38 prosent i forhold til året før. Antall 
transaksjoner var 800 867, en oppgang på 18 prosent. DnB NOR-aksjen 
hadde et gjennomsnittlig omsetningsvolum på 5 millioner aksjer per dag 
i 2010 (tabell 2), noe som utgjorde om lag 4 prosent av den samlede 
omsetningen på Oslo Børs.

Det handles også derivatkontrakter for DnB NOR-aksjen på Oslo Børs. 
I 2010 ble det handlet opsjoner relatert til DnB NOR-aksjen på 215 av 
252 handledager, med en total omsetning på 37 millioner kroner. I tillegg 
ble det handlet terminkontrakter for 307 millioner kroner, ”warrants” for 
10 millioner og ”Exchange Traded Notes” for 0,4 millioner.

Ved inngangen til 2011 var DnB NOR-aksjen representert i alle relevante 
indekser på Oslo Børs. I hoved-, total-, OBX- og fondsindeksen var 
vektene henholdsvis 9,5, 7,9, 11,9 og 8,6 prosent. DnB NOR er også 
representert i internasjonale indekser, men med en relativt lav vekt. 

2010 BLE ET MEGET GODT ÅR for DnB NOR-aksjen, og aksjekursen steg med 33 prosent justert for utbytte. 
Det var vesentlig bedre enn et uvektet gjennomsnitt av aksjekursene til nordiske konkurrenter, som steg med 
19 prosent. Også over den siste to- og treårsperioden har DnB NOR-aksjen gjort det bedre enn sine nordiske 
konkurrenter.

DnB NOR-AKSJEN
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AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRSAMMENSETNING
Ved utgangen av 2010 var aksjekapitalen 16 288 millioner kroner fordelt 
på 1 628,8 millioner aksjer pålydende 10 kroner. DnB NOR har ca. 
43 000 private og institusjonelle aksjonærer, der de største er staten 
v/ Nærings- og handelsdepartementet og Sparebankstiftelsen DnB NOR. 
For omtale av statens eierskap, se ”Eierstyring og selskapsledelse” i 
Årsrapport 2010, avsnitt ”Likebehandling av aksjonærer”. 

Sparebankstiftelsens formål er å være langsiktig eier i DnB NOR og å 
understøtte DnB NOR i selskapets videreføring av sparebanktradisjoner. 

Stiftelsen gir deler av sitt årlige overskudd til allmennyttige formål. Stiftel-
sens øverste organ er en generalforsamling valgt av bankens kunder og 
fylkesting i Østlandsområdet. Generalforsamlingen har valgt et styre på 
seks medlemmer.

RATING
DnB NOR Bank ASA blir kredittvurdert av ratingselskapene Moody’s 
Investors Service, Standard & Poor’s og Dominion Bond Rating Service. 

Tabell 1: Totalavkastning per 31. desember 2010 1)

Totalavkastning p.a. (%) Siste år Siste to år Siste tre år 

DnB NOR 33,3 80,6 3,7

Nordisk gjennomsnitt 2) 19,0 45,9 (5,7)

1) Totalavkastning er defi nert som sluttkurs ved utgangen av perioden minus sluttkurs ved inngangen av perioden, pluss utbetalt utbytte i perioden og dividert på sluttkurs ved inngangen av perioden.
2) Uvektet gjennomsnitt av Danske Bank, Swedbank, Nordea, SEB og Handelsbanken.

Tabell 2: DnB NOR-aksjen i 2008, 2009 og 2010

I kroner hvis ikke annet er oppgitt 2010 2009 2008

Høyeste sluttkurs 1) 83,15 69,13 79,77 

Laveste sluttkurs 1) 60,95 15,86 20,89 

Sluttkurs per 31. desember  2) 81,90 62,75 25,64 

Markedsverdi per 31. desember (millioner kroner) 133 399 102 207 35 982 

Ligningsverdi per 1. januar året etter 82,10 63,70 27,75 

Utbytte for regnskapsåret 3) 4,00 1,75 0,00 

Antall omsatt per år (i 1 000) 1 258 334 1 487 761 1 549 935 

Antall omsatt i gjennomsnitt per dag (i 1 000) 4 993 5 923 6 150 

Omsatt per år (millioner kroner) 88 391 63 921 91 586 

Omsetningshastighet (%) 77 111 116 

1) Kursene for 2008 og 2009 er korrigert for emisjonen som ble gjennomført i desember 2009.
2) Kursen for 2008 er korrigert for emisjonen.
3) Utbytteforslag for 2010. 
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Tabell 4: Antall aksjer i 2008, 2009 og 2010

Antall aksjer 2010 2009 2008

Utestående per 1. januar 1 628 798 861 1 332 653 615 1 332 653 615

Aksjer kansellert 0 0 0

Emisjon (tegningsretter) 0 296 145 246 0

Konverteringer 0 0 0

Utestående per 31. desember 1 628 798 861 1 628 798 861 1 332 653 615

Beholdning av egne aksjer 0 0 0

Utestående per 31. desember inkl. beholdning av egne aksjer 1 628 798 861 1 628 798 861 1 332 653 615

Antall tegningsretter utestående per 31. desember 0 0 0

Utestående ved full utvanning 1 628 798 861 1 628 798 861 1 332 653 615

Tabell 3: Største aksjonærer per 31. desember 2010

Prosentandel 

Staten v/Nærings- og handelsdepartementet 34,0 

Sparebankstiftelsen DnB NOR 10,0 

Folketrygdfondet 4,9 

Capital Research/Capital International 2,6 

Fidelity Investments 2,0 

Blackrock Investments 1,8 

People's Bank of China 1,4 

Jupiter Asset Management 1,3 

Threadneedle Investment Funds 1,0 

DnB NOR-fond 0,9 

Standard Life 0,8 

Schroder Investment Management 0,7 

Nordea-fond 0,7 

Vanguard 0,6 

Deutsche Bank AG/DWS Investments 0,5 

Kuwait Investment Authority 0,5 

Legal & General 0,5 

Bessemer 0,5 

State Street Global Advisors 0,5 

Storebrand-fond 0,5 

Øvrige aksjonærer 34,4 

Totalt 100,0
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Tabell 5: Kredittrating (DnB NOR Bank ASAs kredittverdighet er uthevet)

Standard & Poor’s 

kortsiktig

Standard & Poor’s 

langsiktig

Moody’s 

kortsiktig

Moody’s

langsiktig

Dominion Bond Rating Service 

kortsiktig

Dominion Bond Rating Service 

langsiktig

A-1+ AAA P-1 Aaa R-1 (high) AAA

A-1 AA+ P-2 Aa1 R-1 (middle) AA (high)

A-2 AA P-3 Aa2 R-1 (low) AA

A-3 AA- Not prime Aa3 R-2 (high) AA (low)

B A+ A1 R-2 (middle) A (high)

C A A2 R-2 (low) A

A- A3 R-3 A (low)

BBB+ Baa1 R-4 BBB (high)

DnB NOR Boligkreditts obligasjoner har langsiktig AAA-rating fra Standard & Poor’s, Moody’s og Fitch.
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Sparebankstiftelsen DnB NOR
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Luxembourg og Tyskland
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Prosent
Eierandel fordelt på type investor per 31. desember 2010

34,0
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8,5
4,3
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Norske investorer: 58 %   

Utenlandske investorer: 42 %                             
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BESKATNING AV AKSJONÆRER ETTER NORSK RETT
Aksjeselskap og tilsvarende selskap som aksjonær
I henhold til skatteloven § 2-38 er det innført en fritaksmetode som 
innebærer at aksjonærer som er organisert som selskap, innretning og 
lignende, som utgangspunkt er fritatt fra skatt på mottatt utbytte og aksje-
gevinst. Tilsvarende tap ved salg av aksjer er ikke fradragsberettiget. Fri-
taksmetoden gjelder både for selskapsaksjonærer mv. hjemmehørende i 
Norge og for tilsvarende selskapstyper hjemmehørende i andre land. For 
utbytte mottatt av utenlandske selskapsaksjonærer gjelder skattefritaket 
kun innenfor EØS og kun dersom selskapsaksjonæren er reelt etablert og 
driver reell økonomisk aktivitet i et EØS-land.

Aksjonærer som omfattes av fritaksmetoden, må likevel foreta en sja-
blongmessig inntektsføring av 3 prosent av aksjeinntekter som faller inn 
under fritaksmetoden. Ettersom normalskattesatsen er på 28 prosent, vil 
det si at slike inntekter skattlegges med en sats på 0,84 prosent. Denne 
skatteplikten gjelder ikke for utenlandske selskapsaksjonærer. 

Inntektsføringen regnes av netto skattefrie inntekter etter fritaksmetoden. 
Grunnlaget består derved av skattefrie aksjeinntekter i form av aksjeut-
bytte og gevinst ved realisasjon av aksjer, redusert med ikke fradragsbe-
rettiget tap ved realisasjon av aksjer. Ved beregning av gevinst og tap gis 
det fradrag for ervervs- og realisasjonskostnader. Et eventuelt negativt 
grunnlag ett år kan ikke fremføres til senere inntektsår.

Fysisk person som aksjonær
For aksjonærer som er fysiske personer bosatt i Norge, gjelder aksjonær-
modellen. Denne innebærer at utbytte på aksjer og gevinst ved salg av 
aksjer beskattes med 28 prosent ut over et skjermet beløp (skjermings-
fradraget). Tilsvarende gis det fradragsrett for tap ved salg av aksjer. 

Det skjermede beløpet skal tilsvare avkastningen på en alternativ risikofri 
plassering av kapitalen. Skjermingsfradraget fremkommer ved å beregne 
et skjermingsgrunnlag som multipliseres med en skjermings rente. Skjer-
mingsgrunnlaget skal i utgangspunktet settes til det beløp aksjonæren 
har betalt for aksjen, tillagt eventuelle kostnader ved anskaffelse av 
aksjen. Videre skal eventuelt ubenyttet fremført skjermings fradrag fra 
foregående år tillegges. For aksjer som ble ervervet  før 1. januar 2006, 
skal RISK i eiertiden opp- eller nedregulere skjermingsgrunnlaget.

Skjermingsgrunnlaget skal beregnes individuelt for den enkelte aksje. 
Dette kan medføre at skjermingsfradraget kan være ulikt for aksjer i 
samme aksjeklasse som er eid av samme aksjonær, dersom disse er 
ervervet på ulike tidspunkter og til forskjellig verdi. Ved salg av aksjer er 
det FIFU-prinsippet som gjelder, som betyr at de først ervervede aksjene 
selges først (Først Inn Først Ut).

Skjermingsrenten baseres på gjennomsnittlig tremåneders rente på stats-
kasseveksler etter skatt. Skattedirektoratet beregner og kunngjør renten 
for det enkelte inntektsår i januar/februar året etter inntektsåret.

Skjermingsfradraget beregnes årlig og tilordnes den enkelte aksje 
31. desember i inntektsåret. Skjermingsfradraget kan kreves fratrukket 
i utbytte på aksjen eller i gevinst ved salg av aksjen. Fradraget beregnes 
for hver enkelt aksje, og skjermingen kan bare fratrekkes i utbytte og 
gevinst fra samme aksje. En kan således ikke benytte ubenyttet skjer-
mingsfradrag fra én aksje mot aksjeinntekter fra en annen aksje. Ubenyt-
tet skjermingsfradrag kan fremføres til senere år og kreves fratrukket i 
senere års utbytte eller gevinst på samme aksje. Ubenyttet skjermingsfra-
drag kan ikke kreves fratrukket dersom salg av aksjen har resultert i tap.

Skatteetatens register over norske aksjeselskap og deres aksjer, kalt 
aksjonærregisteret, inneholder ovenstående opplysninger om aksjer i 
norske selskaper, herunder DnB NOR ASA. Registeret bygger på opp-
lysninger fra VPS, fra DnB NOR ASA og fra aksjonæren selv. Oppgave 
fra registeret sendes årlig til alle norske aksjonærer i forbindelse med 
utarbeidelsen av selvangivelsen.

Utenlandsk aksjonær
Gevinst ved realisasjon av aksjer er som hovedregel ikke skattepliktig til 
Norge når aksjonæren er person bosatt eller selskap hjemmehørende i 
utlandet. 

Utenlandske aksjonærer er i utgangspunktet skattepliktige til Norge for 
mottatt utbytte. For aksjonærer som er fysiske personer bosatt i utlandet, 
skal det alltid trekkes og utlignes kildeskatt på utbytte. Kildeskattesatsen 
er 25 prosent. Norge har likevel inngått skatteavtaler med mange land, og 
kildeskattesatsen er ofte redusert, normalt til 15 prosent. Dersom aksjo-
næren er skattemessig bosatt i annen EØS-stat, har vedkommende krav 
på fradrag for skjerming. Dersom trukket kildeskatt er høyere enn skatten 
som skal betales på utbyttet etter skjerming, kan aksjonæren fremme krav 
om å få tilbakebetalt for mye kildeskatt. Dersom skjermingen overstiger 
årets utbytte, kan ubenyttet skjerming fremføres til fradrag i senere års 
utbytte på samme aksje. Krever ikke aksjonæren tilbakebetaling av for 
mye betalt kildeskatt på grunnlag av retten til skjerming, bortfaller skjer-
ming som ikke overstiger årets utbytte. Det samme gjelder hvis skjerming 
ikke kan nyttiggjøres som følge av at kildeskatten etter skatteavtalen er 
lavere enn skatt beregnet på utbyttet etter fradrag for skjerming.

Som nevnt ovenfor, er det et unntak fra kildeskatteplikten på utbytte for 
utenlandske selskapsaksjonærer som er hjemmehørende i en EØS-stat, 
og som derved omfattes av fritaksmetoden. Det er en forutsetning for 
skattefritaket at det utenlandske aksjeselskapet m.v. er den virkelige 
rettighets haveren til aksjeutbyttet. 

Det er selskapet som utbetaler utbytte, som plikter å foreta forskudds-
trekk til dekning av inntektsskatt av slikt utbytte.

I tilfeller der det trekkes feilaktig eller for mye kildeskatt ved utbetaling av 
utbytte, kan den utenlandske aksjonæren anmode Sentralskattekontoret 
for utenlandssaker om refusjon. 

STYRING I DnB NOR    
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DnB NOR er som Norges største bank en betydelig samfunnsaktør. Kon-
sernet bidrar med fi nansiering slik at husholdninger og bedrifter kan rea-
lisere sine ønsker og behov, trygge arbeidsplasser og utvikle produkter og 
tjenester. I tillegg til å yte kreditt har DnB NOR som oppgave blant annet å 
bidra til en felles infrastruktur for betalingsformidling, tilby betalingstjenes-
ter, samt forvalte og forsikre både fi nansielle og ikke-fi nansielle verdier.  

Hver annen nordmann har et privat kundeforhold til DnB NOR. Gjennom  
kundeforhold til 200 000 bedriftskunder bidrar banken til å sikre arbeids-
plasser og til verdiskaping både i Norge og internasjonalt. Konsernets  
visjon, ”Vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden”, skal 
synliggjøre at kontakten med kundene er avgjørende både for å skape 
fi nansielle  verdier og for å forstå og ivareta samfunnsansvar. 

ÅPENHET
DnB NORs utøvelse av samfunnsansvar følger både norske standarder 
og internasjonale retningslinjer og initiativer, herunder OECDs retnings-
linjer for multinasjonale selskaper og FNs Global Compact. DnB NOR 
legger vekt på åpenhet og god dialog i møte med sine interessenter. All 
kommunikasjon til alle målgrupper skal være åpen, sannferdig og tydelig. 
Konsernets etiske regelverk for ansatte og tillitsvalgte er nærmere omtalt i 
kapitlet om medarbeidere.

Konsernets rapportering av samfunnsansvar tar utgangspunkt i stan-
darden Global Reporting Initiative. DnB NOR ga våren 2010 ut en egen 
rapport om konsernets utøvelse av samfunnsansvar for de to forutgående 
årene, inkludert mål og tiltak for 2010 og 2011. Rapporten ble gjennom-
gått av ekstern revisor. Farmand-juryen kåret for øvrig årsrapporten for 
2009 til best i klassen for børsnoterte selskaper.

DnB NOR ble i 2010, for andre år på rad, inkludert i den prestisjetunge 
indeksen Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Det betyr at 
konsernet regnes blant de ti prosent beste i sin bransje i verden når det 
gjelder å bidra til bærekraftig utvikling. DnB NOR er også med i bære-
kraftindeksen FTSE4Good.

MILJØ OG KLIMA
For DnB NOR-konsernet er bærekraftig miljøforvaltning og tiltak for å 
redusere omfanget og effektene av klimaendringene en forutsetning for 
langsiktig verdiskaping. DnB NOR vil bidra både ved å gjennomføre tiltak 
innen egen drift og ved å påvirke kunder og leverandører til å gjøre miljø- 
og klimavennlige valg.  

DnB NOR ble i 2010 med i Global Compact-initiativet ”Caring for 
Climate ”. Ved å undertegne initiativet forplikter DnB NOR seg til å utvikle 
praktiske løsninger for å møte klimautfordringen, forsøke å påvirke myn-
dighetene til å utvikle lover og rammebetingelser i klimavennlig retning 
og bidra til holdningsendringer knyttet til klima. DnB NOR deltok også 
i 2010 i klimarapporteringsprosjektet Carbon Disclosure Project, både 
ved å være blant de 534 investorene som formelt står som avsendere 
av undersøkelsen, og ved å svare på undersøkelsen på vegne av egen 
virksomhet. Carbon Disclosure Project samler på vegne av investorer inn 
og publiserer informasjon om bedrifters utslipp av drivhusgasser og de 
strategier og tiltak som bedrifter iverksetter for å redusere sine utslipp 
og håndtere effekten av klimaendringene. 

DnB NOR bygger nytt hovedkontor i Bjørvika som skal samle rundt 
4 000 medarbeidere i Oslo. I 2010 ble det vedtatt en miljøplan for 
bygget . Miljømålene for hovedkontoret er ambisiøse og omfatter blant 
annet mer enn en halvering av energiforbruk og klimagassutslipp 
per medarbeider. Tilført energi i det nye bygget skal ikke overstige 
120 kwh/m2, og faktisk energiforbruk skal være mindre enn 140 kwh/
m2 . Energi kildene vil i hovedsak være fornybare, blant annet vil det bli 
brukt termisk energi fra sjøvann. I tillegg skal restavfall per medarbeider 
reduseres med 30 prosent og papirforbruket halveres. Når det gjelder 
transport, er målet at ny teknologi, nye prosedyrer og nærhet til kollektive 
transportmidler i Bjørvika skal gi 50 prosent færre jobbreiser med egen 
bil, 50 prosent færre drosjereiser og 10 prosent færre jobbreiser med fl y.

Det er også utviklet egne miljøkriterier for innkjøpene til nytt hovedkontor 
i Bjørvika. Det innebærer at det skal legges vekt på å ikke kjøpe inn mer 
enn nødvendig, ettersom alle innkjøp medfører en miljøbelastning. Ved 
valg av produkter vil et livssyklusperspektiv bli lagt til grunn, og miljø-
merkede produkter og leverandører vil bli foretrukket. Også i Trondheim 
og Bergen skal medarbeiderne samles i nye bygg, og det etterstrebes å 
legge samme ambisiøse miljømål til grunn for disse byggene. 

Ved utgangen av 2010 var 29 av byggene DnB NOR disponerer for egen 
drift i Norge, miljøsertifi serte. Totalt 59 prosent av de ansatte arbeider i 
disse byggene. Ett miljøsertifi sert bygg ble frafl yttet i løpet av året. For de 
miljøsertifi serte byggene fi nnes det planer og miljømål for energi, trans-
port, avfall, innkjøp, estetikk og fysisk arbeidsmiljø. Det ble ikke sertifi sert 
nye bygg i 2010, men fl ere bygg ble resertifi sert, deriblant hovedkontoret 
på Aker Brygge i Oslo. Det arbeides kontinuerlig med å redusere konser-
nets energi- og materialforbruk. 

SAMFUNNSANSVAR

DnB NOR ØNSKER Å MEDVIRKE TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING og langsiktig verdiskaping gjennom ansvarlig  
forretningsdrift som ivaretar miljø, etikk og sosiale forhold.
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I løpet av 2010 ble lånesøknader for private lån digitaliserte, noe som 
førte til en vesentlig reduksjon i papirforbruket. Det er også et bevisst valg 
at konsernet ikke lenger distribuerer papirversjonen av årsrapporten til 
alle sine 43 000 eiere etter at det ble åpnet for dette i allmennaksjeloven. 
Opplaget av årsrapporten for 2009 ble redusert med ca. 90 prosent i 
forhold til tidligere år.

På grunn av virksomhetens karakter er DnB NORs direkte effekt på totale 
klimautslipp og miljøbelastninger marginal. Gjennom å påvirke kunder, 
investeringsobjekter og leverandører ved å stille krav, skape gode incentiver 
og inngå samarbeid kan imidlertid effekten av arbeidet økes betraktelig. 

Konsernet har fortsatt sin praksis med å gi lavere rente på lån til biler 
med lave utslipp. Leasingkunder kan også klimanøytralisere bilpar-
ken ved hjelp av FN-godkjente CO2-kvoter. Totalt ble 1 564 tonn CO2 
nøytralisert  ved hjelp av denne ordningen i 2010. 

Fox og Pia er DnB NORs spareklubb for barn mellom 0 og 13 år. 
Som en videreutvikling av klubben er det inngått en samarbeidsavtale 
med Verdens naturfond, WWF. Formålet er å øke barns kunnskap om 
truede  dyrearter. Et spill på nettsiden for Fox og Pia vil utløse bidrag 
fra DnB NOR til WWF. 

Eiendomsmegling og eiendomsforvaltning er en vesentlig del av konser-
nets virksomhet. Vital Eiendom, som er Norges største eiendomsforvalter, 
var i 2010 med på å stifte Nordic Green Building Council. Organisasjo-
nen skal jobbe for at norske bygg skal få en høy miljøstandard gjennom 
anvendelse av klassifi seringssystemet BREEAM 1). Fra og med 2010 er 
det et mål at ombygginger og rehabiliteringer i regi av Vital Eiendom skal 
medføre minimum den nest beste klassifi seringen ”Very Good”, og alle 
nyinvesteringer skal kunne klassifi seres som ”Excellent”, som er det 
høyeste  nivået i klassifi seringssystemet.  

KUNDER OG LEVERANDØRER
DnB NOR ønsker ikke å medvirke til krenkelse av menneske- og arbeids-
tagerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger 
som kan oppfattes som uetiske.

Det er utviklet en aktsomhetsmatrise som brukes av kundeansvarlige 
i utlånsvirksomheten for å belyse og vurdere relevante sosiale, miljø-

messige og etiske forhold. Ved å registrere informasjon om blant annet 
kundens eierstruktur, motparter, virksomhetsområder og geografi sk 
tilknytning får den kundeansvarlige opplysninger om relevante risiko-
forhold. Matrisen er under revurdering for å sikre at den ivaretar alle 
relevante forhold og gir best mulig grunnlag for risikoklassifi sering. For 
større engasjementer skal det også registreres om sosiale og miljø-
messige faktorer er vurdert.  

Konsernet er tilsluttet Ekvatorprinsippene, som er et sett med frivillige 
retningslinjer knyttet til miljømessige og sosiale forhold ved prosjekt-
fi nansiering. For 2010 innrapporterte DnB NOR to prosjekter der 
Ekvatorprinsippene  ble anvendt. 

Prosjekter som kom inn under Ekvatorprinsippene i 2010

Ekvatorprinsippkategori 
Antall 

prosjekter vurdert
Antall prosjekter som 

har fått fi nansiering

A

B 2 2

C

Totalt 2 2

DnB NOR ønsker ikke å investere i selskaper som er involvert i produk-
sjon av tobakk og/eller pornografi , antipersonellminer og klasevåpen, eller 
i selskaper som har utvikling og produksjon av sentrale komponenter 
til masseødeleggelsesvåpen som en betydelig del av sin virksomhet. 
Med masseødeleggelsesvåpen menes ABC-våpen (atom-, biologiske og 
kjemiske våpen). I tillegg utøver konsernet aktivt eierskap gjennom dialog 
med selskaper som anses å ha en uakseptabel risiko for å medvirke til 
brudd på menneskerettigheter, krenkelser av individer i krig og konfl ikter, 
brudd på arbeidstagerrettigheter, alvorlige miljøødeleggelser eller korrup-
sjon. I 2010 ble det presisert at retningslinjene også gjelder for eksterne 
forvaltere og fond.

I ytterste konsekvens kan selskaper bli ekskludert fra investeringsuniver-
set. Ved utgangen av 2010 var 57 selskaper ekskludert fra porteføljene, 
og det ble ført en aktiv dialog med fl ere selskaper. En oversikt over antall 

Intern miljøeffektivitet 1)

2010 2009

Energiforbruk (Gwh) 109,7 2) 104,0

Energiforbruk per medarbeider (Kwh) 12 104 11 343

Innkjøpt papir (tonn) 675 859

Gjenvinningsgrad for avfall (%) 53 55

Miljøfyrtårnsertifi serte bygg (antall) 29 3) 30

Flyreiser i Norge (1 000 km) 21 093 4) 18 548

Flyreiser utenlands (1 000 km) 21 451 4) 16 155

1) Alle tall gjelder for konsernets virksomhet i Norge. 
2) Økningen i energiforbruk skyldtes i stor grad en kaldere høst/vinter i 2010.
3) Ett miljøsertifi sert bygg ble solgt i 2010.
4) Økningen i fl yreiser skyldtes hovedsakelig økt aktivitet i forhold til 2009.

1) BREEAM: Building, Research, Establishment – Environment Assessment Method
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selskaper som er utelukket fra investeringsporteføljene, og hvilke krite-
rier som ligger til grunn, er tilgjengelig på dnbnor.no.

DnB NOR ber leverandører om å skrive under på at de ikke medvirker 
til brudd på menneske- og arbeidstagerrettigheter, miljøødeleggelser 
eller korrupsjon. 

Forståelse for kundenes behov og interesser er en forutsetning for å 
nå konsernets ambisiøse mål. Det gjennomføres derfor kundetilfreds-
hetsmålinger og omdømmemålinger hvert kvartal. Det var en stabil 
fremgang gjennom hele 2010, og i tredje kvartal oppnådde DnB NOR 
sin beste omdømmemåling noensinne og passerte sin nærmeste kon-
kurrent. Samfunnsansvar og etikk er to av syv områder som måles. 

Kundetilfredsheten viser et stabilt nivå, men ligger fremdeles lavere enn 
bransjesnittet. I 2010 opprettet DnB NOR fl ere nye kommunikasjons-
kanaler i sosiale medier, som Facebook og twitter. Hensikten er å øke 
dialogen med kunder og andre interessenter, øke tilgjengeligheten til 
kundeservice, ta del i diskusjoner rundt DnB NOR og invitere kunder 
til å delta i selskapets produktutvikling. Ved utgangen av året hadde 
DnB NOR i overkant av 14 000 tilhengere på Facebook.

Både omdømme og kundetilfredshet legges til grunn ved oppfølging av 
konsernsjefen og hans nærmeste medarbeidere. Dette medfører at også 
samfunnsansvar indirekte måles og er en del av grunnlaget for avløn-
ning av toppledelsen.

MEDARBEIDERE
Arbeidsmiljøet i DnB NOR skal være preget av mangfold, respekt og 
omtanke. I 2010 ble det iverksatt en prosess for å konkretisere mål og 
tiltak for å øke sysselsetting og integrering av personer med nedsatt 
funksjonsevne. Det er også påbegynt et arbeid for å utvikle en ny med-
arbeiderpolicy, der områdene likestilling og mangfold vil bli behandlet.

DnB NOR ønsker å gi den enkelte medarbeider tilpassede utviklings-
muligheter. Det gis utstrakt opplæring i regi av konsernet. Kostnader til 
internt arrangerte kurs og opplæringsaktiviteter, eksterne kursavgifter og 
reiseutgifter forbundet med kurs og opplæring utgjorde 139,1 millioner 
kroner for 2010. Dette tilsvarer 10 410 kroner per medarbeider. 

Konsernet har omfattende sikkerhetsrutiner og opplæringstiltak for å 
forebygge skader som følge av ran og trusler. Opplæringsaktiviteter og 
arbeid med helse, miljø og sikkerhet, HMS, og likestilling er beskrevet 
i et eget kapittel om medarbeidere. 

BIDRAG TIL SAMFUNNET
DnB NOR bidrar til samfunnet med blant annet kunnskap, ressurser 
og innovasjonsevne. Konsernet er en viktig kunnskapsformidler innen 
privat - og makroøkonomi gjennom kundemøter og egne publikasjoner  
og i pressen, i tillegg til gjennom foredrags- og undervisnings-
virksomhet.  

DnB NOR støtter idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre sam-
funnsnyttige formål med betydelige beløp, se grafi sk fremstilling. I 
2010 besluttet konsernet å øke andelen støtte som går til humanitære 
organisasjoner, til 15 prosent fra og med 2011. Som en konsekvens 
av beslutningen ble det inngått en treårig samarbeidsavtale med Røde 
Kors for å styrke omsorgsaktiviteter over hele landet. Avtalen innebærer 
en økonomisk støtte på 4 millioner kroner årlig.

Mikrofi nans er et effektivt verktøy for å hjelpe initiativrike mennesker ut 
av fattigdom. Siden 2008 har DnB NOR vært med i Norsk Mikrofi nans-
initiativ og har siden 2006 støttet mikrofi nansprosjekter i Rwanda gjen-
nom CARE. Det ble i 2010 inngått en treårig avtale med CARE Norge 
for utvikling av nye mikrokredittinstitusjoner i Rwanda. DnB NOR skal 
bidra med 1 million kroner årlig til opplæring, utstyr og prosjektstøtte. 
Til gjengjeld skal CARE bidra til å spre kompetanse om mikrofi nans 
både i DnB NORs egen organisasjon og overfor allmennheten. 

Sparebankstiftelsen DnB NOR er nest største eier av DnB NOR-konser-
net og gir deler av sitt overskudd til allmennyttige formål. I 2010 delte 
stiftelsen ut vel 100 millioner kroner i gaver.

DnB NOR bidrar dessuten i vesentlig grad til samfunnet i form av skatt, 
arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Videre mottar den norske stat, som 
største aksjonær, et betydelig utbytte av sitt eierskap.
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MÅL OG TILTAK 2010–2014 

Tabellen viser mål og tiltak knyttet til samfunnsansvar for perioden 2010–2014 og status ved utgangen av 2010.

  = Gjennomført      = Under arbeid

Område Mål Frist Status

Policy og systemer Belønne etisk/samfunnsansvarlig adferd 2010

Ha oversikt over muligheter og risikoer med hensyn til klimaendringer 2013

Sikre like arbeidstagerrettigheter i hele konsernet 2011

Åpenhet og etikk Øke DnB NORs omdømmeresultat i RepTrack fra 56 til 65 2011

Være åpne om DnB NORs eierskapsutøvelse 2010

Kunder og leverandører Bedre integrere samfunnsansvar i kredittvurderinger av bedriftskunder 2010

Sikre samfunnsansvarlige innkjøp til nytt hovedkontor 2012

Bidrag til samfunnet Øke andel av støtte som går til ideelle formål og forskning til 15 prosent av total sponsorstøtte 2011

Miljø og klima Redusere utslipp av klimagasser per medarbeider med 20 prosent 1) 2014

Redusere energiforbruk per medarbeider med 20 prosent 2013

Redusere restavfall 2) per medarbeider med 20 prosent 2013

Øke andel medarbeidere i Norge og Sverige som jobber i miljøfyrtårnsertifi serte bygg til 60 prosent 2011

Redusere papirforbruk per medarbeider med 20 prosent 2013

Medarbeidere Andel kvinnelige ledere høyere enn 30 prosent 3) 2011

Redusere sykefravær til under 5 prosent 2010

Øke mangfoldet 2011

Oppnå et resultat på minst 75 poeng for påstanden ”DnB NOR er en attraktiv arbeidsplass” i medarbeider-
undersøkelsen og være blant de tre mest attraktive bedriftene for økonomistudenter 4) 2010

1) Nytt hovedkontor vil bidra til en reduksjon på 50-60 prosent i energiforbruk og CO2-utslipp for DnB NOR i Oslo og 20 prosent for konsernet totalt.
2) Avfall som ikke går til kompostering, gjenbruk eller resirkulering.
3) Nivå 1-4.
4) Universums årlige undersøkelse av norske bedrifters attraktivitet blant økonomistudenter.

Utfyllende informasjon om DnB NORs utøvelse av samfunnsansvar, policydokumenter og klimaregnskap fi nnes på dnbnor.no og i samfunnsansvars-
rapporten som ble utgitt i 2010.

 

An investor initiative in partnership with 
UNEP FI and the UN Global Compact



 DnB NOR Virksomhetsrapport 2010    68 SAMFUNN OG MEDARBEIDERE    

VERDIER
I 2010 lanserte konsernet en ny visjon, ”Vi skaper verdier gjennom kunsten 
å møte kunden”, og et sett med felles verdier: hjelpsom, profesjonell og 
initiativrik. For å bevisstgjøre ledere og medarbeidere om betydningen av 
felles verdier ble det utarbeidet fl ere obligatoriske opplæringsverktøy.  

Nye ledelsesprinsipper ble vedtatt i 2010. Prinsippene legger vekt på at 
ledere skal evalueres, rekrutteres og følges opp basert på i hvilken grad 
de skaper resultater, utvikler medarbeidere og team, samt viser vei og 
driver endring. Ledelsesprinsippene fi kk i løpet av 2010 en betydelig 
plass i konsernets lederutviklingsprogrammer.

Konsernsjefen startet i 2010 å skrive en intern blogg på DnB NORs 
intranett. Gjennom bloggen ønsker konsernsjefen å dele erfaringer og 
refl eksjoner fra sin hverdag og fra reiser og kundemøter. Bloggen er et 
verdifullt bidrag til å forankre visjonen og verdiene og gir mulighet for 
dialog på tvers av geografi ske og organisatoriske enheter. Den er blitt 
godt mottatt blant de ansatte og skaper mye engasjement. 

ETIKK
Høy etisk standard og etterlevelse av konsernets prinsipper for samfunns-
ansvar vektlegges i alle deler av virksomheten. Opplæring i etikk er derfor 
obligatorisk for hele konsernet.

I 2010 ble arbeidet med å revidere og oppdatere konsernets etikkregler 
påbegynt. Revideringen skal blant annet medvirke til at regelverket 
bedre ivaretar konsernets økende internasjonalisering og endrede 
ramme betingelser. 

Konsernets etikkprogram og dilemmatrening ble videreført i 2010. 
Programmet ble i tillegg lansert på engelsk og tatt i bruk ved DnB NORs 
kontorer utenfor Norge. Hensikten med programmet er å øke oppmerk-
somheten rundt etiske dilemmaer som den enkelte kan møte i kontakt 
med kunder og ved interne prosesser. Et nytt e-læringskurs om hvit-
vasking ble utviklet i 2010. Kurset er obligatorisk for alle medarbeiderne 
i konsernet og inngår som en del av pensum i autorisasjonsordningen 
for fi nansielle rådgivere. 

REKRUTTERING
DnB NOR er en av de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge både gene-
relt og innenfor fi nansbransjen. Utlyste stillinger på alle nivåer får høyt 
kompetente søkere. DnB NOR beholdt i 2010 andreplassen i Univer-

sums undersøkelse blant økonomistudenter, som rangerer Norges mest 
attraktive arbeidsplass. En slik posisjon er en viktig suksessfaktor for å 
trekke de beste kandidatene til konsernet. 

I 2010 rekrutterte DnB NOR-konsernet 649 medarbeidere, mot 259 
i 2009. Av disse var 275 kvinner og 374 menn. Gjennomsnittsalderen 
var 32 år. I Norge ble det i 2010 ansatt 560 nye medarbeidere, hvorav 
243 kvinner og 317 menn. 

Forretningsområdet Retail Norge rekrutterte 355 nye medarbeidere i 
2010 og var det forretningsområdet som rekrutterte fl est medarbeidere 
i løpet av året. Rekrutteringen var spesielt stor i Telefon- og nettbank, 
med 94 nye medarbeidere. Den store økningen skyldtes blant annet at 
konsernet fra 1. januar 2011 innførte døgnåpen kundeservice på telefon. 
I tillegg rekrutterte Retail Norge medarbeidere til bankkontorene, spesielt 
i Bergen, Stavanger , Trondheim og Oslo. Dette var en del av konsernets 
storbysatsing, som ble igangsatt på slutten av 2010. Rekrutteringen 
støtter  opp under konsernets  visjon: ”Vi skaper verdier gjennom kunsten 
å møte kunden”. 

I DnB NOR Markets ble det i 2010 rekruttert 57 nye medarbeidere. 
Rekrutteringen  skyldtes i hovedsak utvidet aktivitet utenfor Norge. 
DnB NOR Markets  rekrutterte fi re nyutdannede til et opplæringsprogram 
for unge meglere innen valuta, renter og råvarer. Opplæringsprogrammet 
har vært en suksess over fl ere år, og det er planlagt ytterligere rekruttering 
i 2011. 

Forretningsområdet Storkunder og internasjonal rekrutterte 18 nye 
medarbeidere i Norge og 74 nye medarbeidere ved de internasjonale 
kontorene i 2010. Økningen i antall ansatte hadde bakgrunn i konsernets 
satsing innen energi samt økte krav til compliance internasjonalt.

I Vital Forsikring ble det i 2010 ansatt 58 nye medarbeidere. De aller 
fl este ansettelsene representerte vikarstillinger som ble omgjort til faste 
stillinger for å sikre at god kompetanse ikke forsvant ut av selskapet.

De nyansatte hadde i hovedsak utdanning på høyskolenivå. I de øvrige 
enhetene i konsernet var det begrenset rekruttering i 2010. 

Ved utgangen av 2010 var det 13 365 ansatte i konsernet, hvorav 
8 974 i Norge. Kjønnsfordelingen  i konsernet er uendret.

MEDARBEIDERE

DnB NORS MEDARBEIDERE er konsernets viktigste ressurs for å utvikle og ivareta gode kunderelasjoner og 
skape verdier i samhandling med kundene. Medarbeiderne er dyktige og motiverte, og konsernet fremstår som 
en attraktiv arbeidsplass med utviklingsmuligheter tilpasset den enkelte.
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UTVIKLING AV LEDERE OG MEDARBEIDERE
I 2010 ble tiltakene for kompetanseheving i konsernet vurdert og endret 
for å møte krav knyttet til økt innovasjonstakt, internasjonalisering og digi-
talisering, samt regulatoriske endringer. En ny modell for ledelsesutvikling 
ble tatt i bruk i 2010. Modellen består av tre spesialtilpassede program-
mer for henholdsvis toppledere, mellomledere og førstelinje ledere. De 
nye programmene er praktiske, fremtidsrettede og gir kunnskap og 
verktøy som kan anvendes i hverdagen. 

Programmet ”Effektive og velfungerende ledergrupper” skal sikre mer 
målrettet samhandling og bedre dialog i ledergruppene. I 2010 gjennom-
førte 71 ledergrupper modul én og 31 ledergrupper modul to. 

Et eget program som skal bidra til god samtalekultur og utvidede nettverk 
på tvers i DnB NOR, ble gjennomført for 65 ledere og medarbeidere i 2010. 

Konsernets talentprogram for spesielt dyktige medarbeidere innen 
ledelse, fag og prosjektarbeid ble i 2010 evaluert og videreutviklet. 

Konserntraineeprogrammet er et tiltak for å fremstå som en attraktiv 
arbeidsgiver for nyansatte. Programmet har en varighet på to år og gir 
traineene verdifull innsikt i konsernets forretningsområder og stabs-
funksjoner. Konsernet ansatte i 2010 syv traineer. 

Et nytt introduksjonsprogram for nyansatte ble utviklet og igangsatt 
i 2010. Målet er at nyansatte i DnB NOR skal sikres en enhetlig 
og standardisert introduksjon til konsernet. Temaer som historikk, 
visjon og verdier, etikk, samfunnsansvar og betydningen av et godt 
omdømme inngår i opplæringen. Konsernet gjennomførte i 2010 fem 
samlinger for 298 nyansatte, hvorav to av samlingene ble gjennomført 
på engelsk.
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Den nasjonale autorisasjonsordningen for fi nansielle rådgivere som ble 
innført i 2009, innebærer et betydelig kompetanseløft for næringen. Hen-
sikten med ordningen er å styrke bransjens omdømme og sørge for at den 
enkelte rådgiver tilfredsstiller kompetansekravene som blir stilt av bransjen. 
Rådgiverne må bestå en kunnskapsprøve og en praktisk prøve som 
omfatter drøfting av etiske dilemmaer og god rådgivningsskikk. I DnB NOR 
omfattes 1 200 rådgivere og ledere av ordningen. 916 ledere og medarbei-
dere bestod kunnskapsprøven i 2010, og totalt er 561 ferdig autorisert. 

I 2010 sluttet DnB NOR seg til forsikringsbransjens godkjenningsord-
ning for selgere og rådgivere som tilbyr skadeforsikringsløsninger. 1 600 
selgere og rådgivere og 250 ledere omfattes av ordningen. Godkjennings-
ordningen består av en fagprøve som omhandler lover, regler, produkter 
og rutiner. I tillegg skal det gjennomføres en praktisk prøve hvor det leg-
ges vekt på kundekommunikasjon, behovsavdekking og god rådgivnings-
skikk. I 2010 bestod 1 115 fagprøven. Arbeidet med tilrettelegging for 
praktisk prøve for berørte medarbeidere er igangsatt. 

For å bedre samhandlingen i konsernet ble det i 2010 innført nye IT-
verktøy og et sett med regler og læringsmoduler som skal sørge for enklere 
kompetansedeling, bedre ressursutnyttelse og mer fl eksibilitet i hverdagen. 

MEDARBEIDERTILFREDSHET  
Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i februar 2011, viste at 
arbeidet med å stake ut en strategisk retning og etablere en klar og tydelig 
visjon, har virket. Hovedindeksen for tilfredsheten steg til hele 76,6 poeng i 
2011, fra 74 poeng i 2010. 

Undersøkelsen viste at medarbeiderne oppfatter konsernets gode resultater 
som oppmuntrende og at toppledelsen oppleves som troverdig. Medarbei-
derne opplever konsernet som en attraktiv arbeidsplass med gode mulig-
heter for læring og utvikling.

Undersøkelsen viste også at medarbeiderne oppfatter den etiske 
standarden i konsernet som høy. Medarbeiderne vet hva som forventes 
av dem i jobben og er opptatt av å fremstå som gode ambassadører for 
DnB NOR.

Resultatene blir fulgt opp av forbedringstiltak og målrettet arbeid i hver 
enkelt enhet i konsernet.

BELØNNING 
Ny forskrift og nye retningslinjer for godtgjørelsesordninger i fi nansinsti-
tusjoner er lagt til grunn for konsernets belønningsordninger. Konsernets 
belønningspolicy har som formål å understøtte strategi og verdigrunnlag 
og bidra til at DnB NOR når fastsatte mål. Policyen skal fremme adferd 
som bygger ønsket kultur i forhold til prestasjons- og resultatorientering, 
samspill, mobilitet og omdømme. 

Det er utviklet en felles struktur for målkort som tar utgangspunkt i 
konsernets overordnede mål. Målkortene danner grunnlaget for variabel 
belønning, som skal gis på bakgrunn av en helhetlig vurdering av 
konsernets resultater, enhetens resultater og den enkelte leders bidrag 
til verdiskapingen. Ordningen skal være resultatavhengig uten å være 
risikodrivende og skal ikke være egnet til å skade DnB NORs omdømme. 

I forbindelse med årsavslutningen for 2010 ble det besluttet å avsette 
20 000 kroner i bonus til hver ansatt. 

Gjennomsnittlig fastlønn for kvinner og menn i 2010 i den norske delen 
av virksomheten var henholdsvis 454 300 kroner for kvinner og 582 800 
kroner for menn.

INTERNASJONALISERING
DnB NORs overtagelse av de resterende aksjene i DnB NORD med-
førte at konsernet i slutten av 2010 fi kk 3 200 nye medarbeidere fra 
DnB NORDs kontorer i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Danmark. 
Integrering av medarbeidere fra DnB NORD bidrar til økt mangfold og 
ytterligere internasjonalisering av konsernet. DnB NORs visjon og verdier, 
ledelsesprinsipper og etikkregler står sentralt  i integrasjonsarbeidet. 

Overtagelsen av DnB NORD betyr at hver fjerde medarbeider i DnB NOR 
arbeider utenfor Norge. Dette medfører økt behov for opplæring i fl er-
kulturell kommunikasjon, språk og kulturforståelse. I 2010 ble fl ere av 
konsernets kompetanse tiltak, spesielt for ledere, gjennomført på engelsk.  

DnB NORs aktiviteter utenfor Norge har resultert i en ytterligere økning 
i internasjonale oppdrag, spesielt av kortere varighet, for medarbeidere 
og ledere i konsernet.

Rundt 50 medarbeidere arbeidet på langtidskontrakt i utlandet i 2010. 
Dette tallet har vært stabilt over fl ere år. Forskjellige skattemessige 
betingelser  fra land til land har medført behov for økt administrativ 
bistand til de utestasjonerte . 

MOBILITET OG OMSTILLING
Konsernet ønsker å stimulere til økt intern mobilitet og omstilling. I løpet 
av 2010 byttet 127 medarbeidere jobb på tvers av juridiske enheter i 
konsernet.

Enheten for håndtering av omstilling og bemanningsstyring som ble 
etablert i 2009, videreførte i 2010 arbeidet med å bistå ledere og med-
arbeidere i omfattende omstillingsprosesser. I tillegg ble det etablert et 
samarbeid med Røde Kors, Kirkens Bymisjon og Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke. Formålet med samarbeidet er å tilrettelegge for 
at medarbeidere som har vært langtidssykemeldte eller som har vært 
gjennom omfattende omstilling, skal komme raskest mulig tilbake til 

Retail Norge
Storkunder og internasjonal
DnB NOR Markets
Forsikring og kapitalforvaltning
Stabs-/støtteområder

1) Antall nyansatte i DnB NOR-konsernet eksklusive DnB NORD og Monchebank.
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arbeidslivet i eller utenfor konsernet. Dette har vist seg å være et meget 
vellykket samarbeid for både organisasjonene og DnB NOR.  

Det var i 2010 stor etterspørsel etter enhetens kompetanse knyttet 
til karriererådgivning og coaching. Enheten bistår medarbeidere som 
er overtallige eller langtidssyke, og medarbeidere som har behov for 
bevisstgjøring i forhold til egen situasjon. Medarbeiderne gjennomgår 
et individuelt tilpasset program hvor målet er å utarbeide en tydelig 
kompetanseprofi l for den enkelte. Deretter får de råd og veiledning om 
videre utvikling i arbeidslivet. Noen av disse medarbeiderne tar nye 
utfordringer internt eller eksternt, mens andre går tilbake til egen stilling 
i konsernet. I 2010 fi kk 185 medarbeidere bistand fra rådgivningsen-
heten. Av disse fi kk 47 medarbeidere ny stilling i konsernet, 11 fi kk ny 
stilling utenfor konsernet, 110 gikk tilbake til sin tidligere stilling, og 17 
fi kk innvilget sluttpakke eller gikk av med pensjon. Siden 2003 har over 
1 700 med arbeidere fått karriererådgivning fra enheten. 

LIKESTILLING
DnB NOR legger vekt på å gi kvinner og menn de samme mulig-
hetene for faglig og personlig utvikling, lønn og avansement. Konsernet 
har fl eksible ordninger som tilrettelegger for å kombinere karriere og 
familieliv. Styret har satt som mål at det på de fi re øverste leder nivåene i 
konsernet skal være minst 30 prosent kvinner.

Kvinneandelen i konsernledelsen var 40 prosent i 2010, uendret fra 
2009. På de fi re og fem øverste ledernivåene var kvinneandelen også 
omtrent uendret og utgjorde henholdsvis 27 og 33 prosent i 2010. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
I 2010 gjennomførte totalt 58 ledere og verneombud konsernets interne 
program for lovpålagt arbeidsmiljøopplæring. Programmet er tilrettelagt 
for ledere med personalansvar, verneombud og medlemmer av arbeids-
miljøutvalgene. Hensikten med opplæringen er at den skal gi nødvendig 
innsikt og kunnskap til å oppfylle arbeidsmiljø lovens og DnB NORs krav 
til helse, miljø og sikkerhet, HMS. 

I 2010 ble DnB NORs beredskapsavtale med Sjømannskirken fornyet. 
Avtalen gir tilgang til et globalt nettverk av ressurser innen krisehånd-
tering dersom en ulykke eller krise skulle ramme konsernets ansatte 
utenfor Norge og deres familier eller ansatte på tjeneste reise. I forbin-
delse med jordskjelvet i Chile ble Sjømannskirken koblet inn og bidro 
med profesjonell bistand for å få kontakt med konsernets ansatte i 
Santiago. Disse kom uskadet fra jordskjelvet. 

Det ble i 2010 gjennomført en omfattende øvelse for medarbeidere som 
er tilknyttet konsernets ”Pårørendesenter”, som skal ivareta pårørende 
og kolleger ved akutte hendelser av svært alvorlig karakter. Pårørende-
senteret driftes av DnB NOR i samarbeid med Sjømannskirken.

DnB NORs samarbeids- og arbeidsmiljøutvalgsstruktur ble i 2010 
endret og tilpasset dagens organisering. Endringen medførte at det 
ble etablert et arbeidsmiljøutvalg i det enkelte forretningsområde og 
datterselskap. I tillegg ble det etablert geografi ske HMS-møter som skal 
bidra til å ivareta det felles systematiske arbeidet med helse, miljø og 
sikkerhet.  

DnB NOR har en egen retningslinje for håndtering av trakassering, 
mobbing  og annen utilbørlig adferd. Retningslinjen sikrer at en rap-
portert hendelse blir vurdert raskt, forutsigbart og konsekvent. Arbeidet 
for å hindre trakassering og mobbing følges også opp med konkrete 
spørsmål i den årlige medarbeiderunder søkelsen. 

Det ble i 2010 arbeidet målrettet og systematisk for å nå målene i 
avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA, for lavere sykefravær, bedre 
tilrettelegging for medarbeidere med behov for spesiell tilpasning og økt 
avgangs alder i konsernet.

Livsstilsprosjektet ”Frisk fl yt” ble etablert i 2010 som forebyggende 
tiltak for en gruppe medarbeidere i Retail Norge. Formålet er å bidra 
til økt trivsel og bedre helse for å redusere sykefraværet. Prosjektet 
legger vekt på å involvere ledere og medarbeidere og skal motivere den 
enkelte til å ta vare på egen helse.

Et annet forebyggende arbeidsmiljøtiltak som ble gjennomført i 2010, 
var trening i arbeidstiden for medarbeidere som er utsatt for belastnings-
plager. Tiltaket bidrar til å holde medarbeiderne motiverte og fører i tillegg 
til en nedgang i belastnings- og helseplager. Rundt 350 medarbeidere i 
konsernet deltar på dette tiltaket. 

I 2010 ble sykefraværet redusert til 4,27 prosent i den norske delen av 
konsernet, en forbedring fra 5,12 prosent i 2009. Den positive utviklingen  
i sykefraværet tyder på at de forebyggende tiltakene fungerte som plan-
lagt, og målet om å redusere sykefraværet til under 5 prosent i 2010 ble 
nådd. 

Gjennomsnittlig pensjoneringsalder gikk i 2010 ned til 61,5 år, fra 61,8 
år i 2009. Nedgangen skyldtes dels at en del medarbeidere benyttet seg 
av muligheten til å gå av etter gammel AFP-ordning i 2010. Dessuten var 
det i 2010 en økning i antall unge midlertidig uføre sammenlignet med 
tidligere år. Flere av disse vil trolig komme tilbake i arbeid når perioden 
med arbeidsavklaringspenger opphører. Målet er at gjennomsnittlig 
pensjonerings alder skal være over 62 år. 
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