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↗ Bekjempe økonomisk kriminalitet
Banker spiller en viktig rolle i å bekjempe samfunnsproblemer 
som svart arbeid, hvitvasking, korrupsjon og annen økonomisk 
kriminalitet. DNB er tett på kundene og eier mye finansiell 
infrastruktur. Dermed er vi også i posisjon til å oppdage og 
stoppe mistenkelige transaksjoner. DNB tar denne jobben på 
dypeste alvor og har investert tungt i ansatte og systemer. 
De siste årene har banken hvert år meldt inn over 1 000 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

↗ Opplæring
Verden forandrer seg raskere enn noen gang og krever at vi hele 
tiden fornyer og utvider kompetansen vår. DNB jobber derfor 
kontinuerlig for å styrke organisasjonens digitale og innovative 
evner, slik at vi kan fortsette å være relevante for kundene, for 
samfunnet og for framtiden. Med over to millioner personkun-
der har vi gode muligheter til og et viktig ansvar for å bidra til at 
flest mulig kan mestre egen økonomi og ta gode økonomiske 
beslutninger. Det gjør vi gjennom rådgiving, gode systemer og 
kurstilbud til person- og bedriftskunder.

Om denne rapporten
Årsrapporten for 2018 er en integrert rapport som viser hvordan vi arbeider for å skape verdier 
på kort og lang sikt for ansatte, aksjonærer og samfunnet som helhet. 

Vår integrerte rapportering bygger på rammeverket fra IIRC (International Integrated Reporting 
Council) og oppfyller kravene i standarden for rapportering av bærekraftsdata, som er utar-
beidet av GRI (Global Reporting Initiative). Bærekraftsdataene er verifisert av ekstern revisor.

Nytt av året er DNBs Faktabok Bærekraft, som du finner bakerst i årsrapporten. Faktaboken 
skal tydeliggjøre sammenhengen mellom vår forretningsvirksomhet og vårt samfunnsansvar 
og inneholder en oversikt over relevante nøkkeltall for alle de 15 temaene som er identifisert i 
vesentlighetsanalysen. Indikatorene som er brukt i faktaboken, er hentet fra GRI-standarden 
der det er relevant, og i tillegg har vi egne DNB-indikatorer.

Denne rapporten finnes også i en digital versjon og kan dessuten lastes ned som PDF (ir.dnb.
no/press-and-reports). I Bærekraftsbiblioteket på DNBs nettsider finner du mer informasjon 
om bærekraft:

dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html
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→ Gründer virksomhet
Verdiskaping er også å skape nye bedrifter, noe som gir ringvirknin-
ger for enkeltmennesker og samfunnet som helhet. Derfor arran-
gerer DNB årlig NXT-konferanser over hele landet for å koble gode 
ideer og investorer. Gründerne kan i tillegg øke sin kompetanse, 
bygge nettverk og få gode råd gjennom foredrag, bedriftspresen-
tasjoner og en-til-en-møter. I tillegg har DNB en hel liten hær av 
oppstartsloser, som står klare til å hjelpe nyskaperne i gang med 
bedriften sin ‒ og dermed kunne gå fra drøm til oppstart! 

↑ Innovasjon
DNB har fullt trøkk på medarbeider-
drevet innovasjon i egen virksomhet, 
såkalt intraprenørskap. Innova-
sjonskraften vår ligger i å kombinere 
dyp bankforståelse med smarte 
løsninger som kommer kundene og 
samfunnet som helhet til gode. Det 
har ført til både Vipps, en ny tjeneste 
for digital pass-skanning og en rekke 
andre nyvinninger. Satsingen har 
også gjort at DNB, i tillegg til å være 
den mest foretrukne arbeidsgiveren 
for økonomistudenter, allerede er 
inne på topp 5-lista for IT-studenter.

→ Bærekraftig utvikling
DNB skal skape verdier for både kunder, eiere, 
ansatte og samfunnet. Som Skandinavias største 
finanskonsern har vi et særskilt ansvar for 
at verdiene skapes på en bærekraftig måte. 
Derfor investerer vi ikke i selskaper som bryter 
menneske rettigheter, driver korrupsjon, 
produserer kontroversi elle våpen, skader miljøet 
eller har uakseptabelt høye klimagassutslipp. 
I stedet satser vi på positiv utvelg else og aktivt 
eierskap for et mer bærekraftig samfunn.



Vi er her.
For at du skal 

være i forkant.

↙ En trygg og 
sikker bank
God sikkerhet er en forutset-
ning for å bevare tilliten til 
banksystemet. Ikke bare skal 
det være trygt å bruke mobil-
banken og DNBs øvrige digitale 
tjenester, våre kunder og 
samarbeidspartnere skal også 
føle seg hundre prosent trygge 
på at persondata og kunde-
opplysninger ikke kommer i feil 
hender. I DNB bruker vi derfor 
store ressurser på systemer 
og opplæring for å gjøre oss 
fortjent til din tillit nå og 
i framtiden.

↗ Likestilling og mangfold
For DNB betyr likestilling og mangfold like rettigheter 
og muligheter for alle, og det er etisk riktig og viktig. 
Vi er dessuten overbevist om at mangfold fremmer 
innovasjon og bidrar til bedre beslutninger. Som 
stor samfunnsaktør har vi også mulighet til å 
påvirke mangfold og likestilling hos både kunder 
og leverandører. Vi prioriterer derfor dette 
arbeidet høyt og har retningslinjer som 
følges opp i alle deler av organisasjonen.



«I forkant av 
forandringene»

DNB har lagt ut på en omfattende og spennende 
endringsreise, og 2018 ble nok et hendelsesrikt år 
på vår vei mot å bli en enda mer framtidsrettet 
bank. Vi tok flere grep for å holde banken i forkant 
av forandringene vi ser i våre omgivelser. Vi møter 
stadig nye reguleringer, nye konkurrenter og økte 
forventninger fra kundene. 2018 ble året da vi samlet 
norskutviklet og verdensledende finansteknologi i 
Vipps. Det ble året da DNB og SpareBank 1 Gruppen 
gikk sammen om forsikring. Det ble året da DNB 
tok posisjonen som Skandinavias største bank.

→

KONSERNSJEFEN HAR ORDET

DNB-konsernet
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Finansbransjen har alltid vært gjenstand for endring og inno-
vasjon. Flere av vår tids største innovasjoner er det finans-
næringen som har stått bak. Som minibanken, betalingskortet 
og nettbanken. Endring er ikke noe nytt. Det som imidlertid er 
nytt, er farten på endringene. Jeg tør påstå at det har skjedd 
mer de siste fem årene enn i det foregående tiåret. 

Skal vi være i stand til å møte den økende konkurransen 
digitaliseringen fører med seg, er vi nødt til å tenke anner-
ledes. Det innebærer økte investeringer i IT, det innebærer 
økt fokus på å utvikle våre kolleger, det innebærer økt fokus 
på nye, gode og kundevennlige løsninger, samt andre måter 
å jobbe på. Vi har aldri investert så mye i IT-utvikling som i 
2018 og forventer ikke noe mindre i 2019. Vi har i tidligere år 
brukt for mye ressurser på virkemiddelpakker under organi-
sasjonsendringer. Framover vil vi heller bruke ressurser på et 
kompetanseløft for våre ansatte. Dette gjør vi blant annet 
gjennom vårt interne Data Scientist-program, der 15 av våre 
ansatte gjennom et eget læringsløp i 2018 fikk muligheten til 
å videreutdanne seg til dyktige dataanalytikere.

Ett år etter at ny konsernstrategi ble lagt, har endringstakten 
stabilisert seg. Bankens ansatte har meldt inn over 600 bevis 
på at vi med vår nye strategi har begynt å jobbe på nye måter i 
kampen om å skape de beste kundeopplevelsene. Retningen er 
staket ut, nå handler det om å levere resultater og opplevelser 
i tråd med strategien.

Et eksempel på en ny måte å jobbe på er partnerskap. Norsk 
finansnæring har gode og lange tradisjoner for samarbeid, 
vist både gjennom BankID og BankAxept, og nå nylig også 
med Vipps. I 2018 ble fusjonsavtalen mellom de tre selskapene 
godkjent av myndighetene. Med over 3,1 millioner brukere i 
Norge, og verdensledende betalingsinfrastruktur og legiti-
meringsteknologi, ligger alt til rette for at Vipps kan bli en 
norsk eksportsuksess. På tampen av fjoråret ble det annonsert 
at Vipps går sammen med den kinesiske teknologigiganten 
Alipay om samarbeid i flere europeiske land. Målet er at man 
om ikke lenge for eksempel kan kjøpe iskrem på stranda i 
Spania med Vipps.

Jeg ønsker også å framheve to andre partnerskap vi inngikk i 
året som gikk. DNB Forsikring har sammen med SpareBank 1 
Gruppens skadeforsikringsselskap dannet Fremtind – et 
skadeforsikringsselskap som allerede har en sterk posisjon i det 
norske markedet. Fremtind har som mål å bli landets ledende 
aktør på skadeforsikring. Jeg er overbevist om at den samlede 
kompetansen i de to fagmiljøene som nå er slått sammen, 
vil føre til enda bedre tjenester for kundene våre framover.

I 2018 tegnet vi også en avtale med det britiske fintech- selskapet 
11:FS om å etablere det felles selskapet 11:FS Foundry. Målet 
er at 11:FS Foundry, fra sin base i London, skal bygge en ny 
bankarkitektur fra bunnen av. En ny arkitektur som i fram-
tiden vil gjøre det enda lettere å hyppig levere nye tjenester 
til kundene våre. Samarbeidet med 11:FS er spennende for 
DNB og spennende for kundene våre.

Vi besluttet i 2018 å redusere vår eierandel i det baltiske 
bankkonsernet Luminor, og sammen med den amerikanske 
Private Equity- aktøren Blackstone vil vi fortsette å utvikle 
Luminor på beste måte for alle bankens kunder.

Mobilapplikasjonen Spare ga spareområdet et løft i 2018. Etter 
en vellykket lansering i 2017, der titusenvis av kunder lastet 
ned appen, hadde vi ved årsslutt 320 000 aktive brukere. 
Spare er blitt vår viktigste salgskanal for aksjefond. Det gir et 
fantastisk utgangspunkt for videre satsing på sparing. Vi skal 
hjelpe våre kunder med sparing og realisering av drømmer, 
og vi gleder oss til alle nyhetene som kommer i løpet av 2019.

I tillegg til å utvikle nye og innovative produkter, er det også 
viktig å optimere og utvikle vår kjernevirksomhet. Vår chat-robot 
Aino kan snakke med 3 000 kunder samtidig og blir ved hjelp 
av maskinlæring bedre og bedre for hver kunde som får hjelp. 
Samtidig fører vårt interne effektiviseringsprogram DigiDrift 
daglig til forenklinger av manuelle prosesser – vi har satt inn 
roboter i hele 35 prosesser hittil, og flere skal det bli. Dette er 
en utvikling som vi ønsker velkommen, og som vi forventer 
vil tilta i årene som kommer.

Året 2018 bekreftet betydningen av etterlevelse (compliance). 
Andre bankers utfordringer og mangelfulle kontroll i Balti-
kum har satt hvitvasking høyt på agendaen. Etterlevelse og 
anti-hvitvasking er arbeid som er høyt priori tert i DNB – slik 
har det vært i mange år, og slik vil det være framover også.

DNB-konsernet
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Ved utgangen av 2018 var DNB blitt Skandinavias største bank 
målt i markedsverdi. Det er et resultat av blant annet knallbra 
innsats over tid fra 10 000 DNB-ere som det er et privilegium 
å få representere. Vi må likevel vokte oss for elefantsyken. Vår 
størrelse betyr ingenting om vi ikke klarer å skape de beste 
kundeopplevelsene. 

Vi har samtidig nærmet oss vårt overordnede finansielle mål 
– en egenkapitalavkastning på over 12 prosent. For 2018 var 
egenkapitalavkastningen 11,7 prosent, sammenlignet med 10,4 
prosent i 2017. Vi står fast på at vi vil nå vårt mål i løpet av 2019.

Vårt solide kapitalnivå er et resultat av flere års systematisk 
og målrettet arbeid. Over 100 milliarder kroner i ren kjerne-
kapital er bygget opp siden 2007. Det gjør oss godt posisjonert 
for framtidige reguleringer, og lar oss i større grad fokusere 
på å skape enda mer verdi for våre eiere, ansatte, kunder og 
samfunnet.

DNB skaper hver dag verdier som kanaliseres tilbake til 
samfunnet. Faktisk går mer enn halvparten av alle pengene 
vi tjener tilbake til fellesskapet gjennom utbytte, tilbakekjøp 
og kursstigning, i tillegg til midlene vi betaler i skatter og 
avgifter. En fin tanke.

Næringslivsaktører er også samfunnsaktører. DNB likeså. Vår 
samfunnsrolle som Norges største bank forplikter. Vi skal bidra 
i samfunnsdebatten, vi skal bidra i omstillingen av Norge og 
vi skal bidra til å løse store og små utfordringer som både 
næringslivet og folk flest står overfor. Vi jobber kontinuerlig 
med å integrere samfunnsansvar i prosessene våre. Blant 
annet gjennom å vurdere samfunnsansvar i kredittsaker, men 
også gjennom vårt arbeid med mangfold og likestilling. Selv 
om vi er godt på vei, er dette et viktig arbeid som vi på langt 
nær er ferdig med.

Vi har valgt å slutte oss til FNs bærekraftsmål. Samfunnet 
rundt oss er i stadig endring, det må vi ta innover oss. Vi har 
identifisert mål nummer fem om likestilling og mål nummer 
åtte om anstendig arbeid og økonomisk vekst som områdene 
der vi har best mulighet til å påvirke. Likestillingsindeksen 
SHE Index framhevet i 2018 DNB som landets ledende selskap 
når det gjelder likestilling. Selv om det er en motiverende 
løypemelding, kan vi ikke lene oss tilbake og si oss fornøyd. 
Videre skal vi ikke bare jobbe for at begge kjønn skal være 
godt representert, vi vil også ansette personer med ulik 
alder, sosial bakgrunn og etnisitet. Virksomheter som ikke 
speiler kundene sine, havner bakpå. Mangfold er utviklende 
og nødvendig for alle virksomheter.

I 2019 skal vi fortsette å levere nye og innovative tjenester til 
kundene våre. Våre ansatte legger ned en formidabel innsats 
hver eneste dag. Enten det er i møte med konkurrenter, regu-
leringer eller andre utfordringer. Det viktigste vil likevel alltid 
være vår innsats for kundene. Fysisk og på telefon. På nett og 
på mobil. Det er dem vi er her for.

Vi gleder oss til fortsettelsen av vår endringsreise. 
Vi er her. For at du skal være i forkant.

 
Rune Bjerke
Konsernsjef

Årsrapport 2018
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«Åpenhet 
bygger tillit»

Globalisering, ny teknologi og forventninger 
fra kunder og samfunnet stiller krav til at 
DNB endrer seg. Men selv om mye av vår 
virksomhet kontinuerlig endres i takt med 
omgivelsene, er det likevel noe som står fast. 
Noe som er bestandig. Som at det hviler 
et særskilt ansvar på, og er knyttet et sett 
med forventninger til, Norges – og nå også 
Skandinavias – største bank. 

→

STYRELEDER HAR ORDET

DNB-konsernet
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DNB er ikke bare en solid bank og en betydelig finansiell aktør, 
men også en viktig del av samfunnet. Hvordan DNB opptrer, 
har stor innvirkning på samfunnet. Enten det gjelder rollen 
som tilbyder av en effektiv og robust finansiell infrastruktur, 
långiver, forvalter av kundenes verdier, bekjemper av økonomisk 
kriminalitet, rådgiver, investor eller yter av andre finansielle 
tjenester. I tillegg kommer rollen som arbeidsgiver for nesten 
10 000 ansatte og som en vesentlig aktør innen innkjøp av 
varer og tjenester. DNB har derfor en viktig samfunnsrolle.

Det forplikter. For å levere på oppdraget vårt, og for å være 
en bedrift som lykkes med verdiskaping nå og i framtiden, er 
det avgjørende at vi samtidig ivaretar samfunnets interesser. 

DNB skal skape verdier for alle sine interessenter. For kunder, 
eiere, ansatte og samfunnet. Kundene må erfare at vi har gode 
produkter, tjenester og råd. DNBs eiere må stole på at banken 
evner å vurdere risiko og muligheter slik at vi skaper verdier. De 
ansatte må oppleve at de er med på å bidra til noe større og 
forstå ringvirkningene av DNBs virksomhet. Våre omgivelser 
forventer at vi bidrar positivt til samfunnsutviklingen, og at 
vi forblir en robust finansinstitusjon.

Den viktigste eiendelen under bankens forvaltning er ikke 
kapital, men tillit. Banker og finansinstitusjoner er avhengige 
av tillit for å fungere. En bank uten tillit er ikke lenger i stand 
til å utføre sitt oppdrag. Derfor er det hvordan vi skaper 
verdier, og hvordan vi forvalter tilliten, som utgjør kjernen i 
vårt samfunnsansvar. 

Tillit fra de rundt oss gir mulighet til å påvirke. Å være en 
ansvarlig finansiell aktør handler også om å uttrykke krav og 
forventninger til omgivelsene. Sammen kan vi bidra positivt. 
Vi er bevisst på hvordan kapital gir en mulighet og et ansvar 
til å påvirke. 

Det er knyttet ulike forventinger og krav til DNBs ulike roller 
og funksjoner. Likevel må det være samsvar mellom de ulike 
rollene og mellom holdninger og handlinger. Vi kan ikke med 
tilliten i behold stille høyere krav til andre selskaper enn hva 
vi selv klarer å etterleve. Integritet og troverdighet er en 
forutsetning for evnen til å påvirke.

Spørsmål relatert til bærekraft og samfunnsansvar får stadig 
økt oppmerksomhet. Det stilles større krav til rapportering 

og åpenhet. Det nyter samfunnet godt av. For åpenhet bygger 
tillit, og det er dokumentert at det er en positiv sammenheng 
mellom tillit, bærekraft og lønnsomhet. Aktører som er bevisst 
disse spørsmålene, og som i tillegg er raske til å tilpasse seg 
endringene i omgivelsene, vil kunne få et konkurranse fortrinn. 
Samfunnsansvar er et premiss for å lykkes med langsiktig 
verdiskaping og bør således integreres i virksomhetens strategi. 
Samfunnsansvar er en av fire grunnpilarer i DNBs strategi. Og 
et arbeid vi prioriterer høyt i DNB.

Utover arbeidet med å integrere samfunnsansvar i kjerne-
virksomheten har DNB ambisjoner om å bygge posisjoner 
innenfor utvalgte strategiske områder. Vi har valgt å fokusere 
på å hjelpe kundene til å mestre egen økonomi, sørge for å 
ha robust og effektiv finansiell infrastruktur og hjelpe flere 
oppstartsbedrifter med å lykkes. I tillegg ønsker vi å bidra til 
en trygg digital økonomi og til bekjempelse av omfattende 
samfunnsproblemer som svart arbeid, korrupsjon og annen 
økonomisk kriminalitet.

Men det er ingen som lykkes alene. Utfordringene knyttet til 
å sikre et bærekraftig samfunn er globale. Skal vi lykkes med 
å bidra til en bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt, 
er det viktig med gode samarbeidspartnere. I FN-regi sluttet 
vi oss for eksempel i 2018 til UN Global Compacts Business 
Action Platform for the Ocean, der akademia, næringsliv, 
myndigheter og organisasjoner på tvers av bransjer og land 
jobber sammen for en bærekraftig utvikling av havnæringene. 
I tillegg tok vi del i Responsible Ship Recycling-initiativet 
(RSRS), der DNB og andre internasjonale banker bidrar til en 
mer ansvarlig praksis for vraking av skip. 

Det er de bedriftene som over tid klarer å skape verdier for sine 
interessenter på en bærekraftig måte, som vil bli morgendagens 
vinnere. Her har DNB høye ambisjoner. Det er et privilegium 
å være i posisjon til å påvirke. Det er noe DNB skal dra nytte 
av, også i tiden framover.

 
Olaug Svarva
Styreleder

DNB-konsernet
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Beløp i millioner kroner 2018 2017 2016 2015 2014

Netto renteinntekter  36 822  35 422  34 110  35 358  32 487

→ Netto provisjoner og gebyrer  9 310  8 448  8 280  8 862  8 969

→ Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi  1 342  4 548  6 513  8 683  5 317

→ Netto finans- og risikoresultat, livsforsikring  969  1 295  664 (389)  609

→ Netto forsikringsresultat, skadeforsikring  622  683  648  534  491

→ Andre driftsinntekter  1 302  744  1 948  959  1 490

Netto andre driftsinntekter, totalt  13 546  15 718  18 053  18 648  16 877

Sum inntekter  50 368  51 140  52 163  54 006  49 363

Driftskostnader (21 490) (21 429) (20 693) (21 068) (20 452)

Restruktureringskostnader og engangseffekter (567) (1 165) (639)  1 157 (223)

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt  28 311  28 547  30 830  34 096  28 689

Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler  529  738 (19)  45  52

Nedskrivninger på finansielle instrumenter  139 (2 428) (7 424) (2 270) (1 639)

Driftsresultat før skatt  28 979  26 858  23 387  31 871  27 102

Skattekostnad (4 493) (5 054) (4 140) (7 048) (6 463)

Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt (204) (1)  4 (51) (22)

Resultat for regnskapsåret  24 282  21 803  19 251  24 772  20 617

Beløp i millioner kroner
31. des. 

2018
31. des. 

2017
31. des. 

2016
31. des. 

2015
31. des. 

2014

Sum eiendeler  2 634 903  2 698 268  2 653 201  2 598 530  2 649 341

Utlån til kunder  1 597 758  1 545 415  1 509 078  1 542 744  1 438 839

Innskudd fra kunder  927 092  971 137  934 897  944 428  941 534

Egenkapital  223 966  216 897  206 423  190 425  159 059

Gjennomsnittlige totale eiendeler  2 771 998  2 856 988  2 841 117  2 946 119  2 711 624

Totale forvaltede midler 2 950 748 3 026 065 2 930 891 2 900 714 2 936 331

Hovedtall

Resultatregnskap
DNB-konsernet

Balanser
DNB-konsernet

1. Kort om oss DNB-konsernet
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2018 2017 2016 2015 2014

Egenkapitalavkastning (%) ¹⁾ 11,7 10,8 10,1 14,5 13,8

Resultat per aksje (kroner) 14,56 12,84 11,46 14,99 12,67

Sum gjennomsnittlige rentemarginer, volumvektet (%) ¹⁾ 1,30 1,30 1,32 1,33 1,31

Gjennomsnittlig rentemargin på ordinære utlån til kunder (%) ¹⁾ 1,94 2,07 2,04 2,17 2,33

Gjennomsnittlig rentemargin på innskudd fra kunder (%) ¹⁾ 0,29 0,17 0,21 0,01 (0,25)

Kostnadsgrad (%) ¹⁾ 43,8 44,2 40,9 36,9 41,9

Innskuddsdekning ved utgangen av perioden (%) ¹⁾ 58,0 62,8 62,0 61,2 65,4

Netto gruppe 2-lån og finansielle garantier og utrukne rammer, 
i prosent av netto utlån ¹⁾ 6,99

Netto gruppe 3-lån og finansielle garantier og utrukne rammer, 
i prosent av netto utlån ¹⁾ 1,45 1,12 1,65 0,91 1,20

Nedskrivninger i prosent av gjennomsnittlige netto utlån til kunder ¹⁾ 0,01 (0,15) (0,48) (0,15) (0,12)

Ren kjernekapitaldekning, overgangsregel (%) 16,4 16,4 16,0 14,4 12,7

Kjernekapitaldekning, overgangsregel (%) 17,7 17,9 17,6 15,3 13,0

Kapitaldekning, overgangsregel (%) 19,9 20,0 19,5 17,8 15,2

Uvektet kjernekapitaldekning (%) 7,5 7,2 7,3 6,7 n/a

Aksjekurs ved utgangen av perioden (kroner) 138,15 152,10 128,40 109,80 110,70

P/B (pris/bokført verdi) ¹⁾ 1,06 1,23 1,10 0,98 1,13

Utbytte per aksje (kroner) 8,25 7,10 5,70 4,50 3,80

Score fra RepTraks omdømmemåling i fjerde kvartal (poeng) 72,5 66,3 64,0 70,1 67,8

Dialoger med selskaper hvor ulike temaer knyttet til 
ESG har vært diskutert (antall) 176 176 72 27 30

Kundetilfredshetsindeks for personkunder, KTI (poeng) 74,7 69,5 70,2 73,9 71,1

Antall årsverk 9 225 9 144 11 007 11 380 11 643

Andel kvinner på ledernivå 1–4 (%) 38,1 37,0 33,5 31,3 30,5

1) Definert som alternative resultatmål (APM). APM-er er beskrevet på ir.dnb.no.

For flere nøkkeltall og definisjoner, se Fact Book på ir.dnb.no.

Global systemviktig bank og indikatorverdier
DNB Bank ASA er av EBA (European Banking Authority) definert som en potensiell global systemviktig bank, da samlet 
eksponering på og utenfor balansen overstiger 200 milliarder euro. DNB Bank ASA leverer derfor data til EBA til beregning 
av definerte indikatorverdier. Se bis.org/bcbs/gsib/ for mer informasjon. DNBs indikatorverdier er tilgjengelige på ir.dnb.no.

Nøkkeltall og alternative resultatmål
DNB-konsernet

1. Kort om ossÅrsrapport 2018
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Ren kjernekapitaldekning 

i prosent

84
SHE Index, poeng¹⁾

72,5 (66,3)
Omdømme, poeng²⁾

74,7 (69,5)
Kundetilfredshet

(Tall i parentes 
gjelder for 2017) 

1) Rangert som nr. 1 blant 
Norges største børs noterte 
selskaper i 2018

2) I henhold til RepTraks 
omdømme måling i Norge 
i fjerde kvartal.

Utvikling i DNB-konsernets markedsverdi og egenkapital
Milliarder kroner
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Egenkapitalavkastning
Prosent
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Norges ledende finans-
foretak med 2,1 millioner 
personkunder og 221 000 

bedriftskunder.

I 2018 gjennomførte 
DNB 269 millioner

betalings transaksjoner. 
Det gir en innsikt som 

DNB kan forvandle til ny 
verdi for kundene.

Det er over én million 
kunder som bruker 

mobilbanken vår, og 
i 2018 registrerte vi 

769 000 innlogginger 
i gjennomsnitt per dag.

327 113 kunder har lastet 
ned appen Spare og spart 

1,6 milliarder kroner i 
fond siden starten i 2017. 
Nå skjer 25 prosent av 

alle våre nye fondssalg 
i Spare.

5 061 oppstarts- og 
vekst selskaper fikk i 
2018 hjelp og råd fra 

DNBs oppstartsloser.

Som Norges største 
bank har vi et særlig 

ansvar for og mulighet 
til å bidra positivt til 

samfunnet. Som eneste 
nordiske bank fikk DNB 

topp karakteren A fra 
CDP (tidligere Carbon 

Disclosure Project) 
som har vurdert 6 500 

selskaper internasjonalt 
og er særlig myntet 

på investorer.

DNB har superrask 
behandling av digitale 

boliglånssøknader. 
Det tar 2 minutter. 

Andel boliglåns søknader 
som mottas digitalt har 
økt til over 80 prosent.

DNB Eiendom solgte 
23 563 boliger i 2018. 
Det er en gjennom - 

snittlig markedsandel 
på 18,7 prosent. 

I 2018 deltok DNB Markets 
i tilretteleggingen av obli-
gasjons- og sertifikat lån 

til kunder for over 400 
milliarder kroner.

DNB Livsforsikring 
hadde i overkant av 

1,2 millioner person-
kunder med individuelle 
og kollektive avtaler og 
omtrent 27 000 avtaler 

med bedrifter ved 
utgangen av 2018.

Vi er her
Som Skandinavias største finanskonsern, tilbyr 
vi et komplett utvalg av finansielle tjenester 
gjennom mobil, nettbank, døgnåpent kunde
senter, bankkontorer, eiendomsmegling og 
internasjonale kontorer.

1. Kort om oss DNB-konsernet
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MARKEDSANDELER I NORGE 

Personmarkedet per 31. desember 2018

Bedriftsmarkedet per 31. desember 2018

1) Tall per 30. september 2018.

2) Inkluderer offentlig marked.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Finansnæringens Fellesorganisasjon

24 %
Utlån fra finans- 
institusjoner

29 %
Innskudd

27 %
Boliglån

21 %
Utlån fra finans-
institusjoner

36 %
Innskudd

39 %
Forsikringsfond¹⁾

37 %
Plassering i fond

19 %
Forsikringsfond¹⁾²⁾

31 %
Plassering i fond

20 %
Andel inntekter fra DNBs 
internasjonale enheter.

14 %
Andel utlån i DNBs 
internasjonale enheter.

På Facebook ble det besvart 
29 000 unike meldinger med 
463 000 svar på svar

24/7
DNB er åpen 24 timer i døgnet, 

365 dager i året

Kundesentrene

Antall telefoner mottatt
Personkunder: 4 000 000
Bedriftskunder: 424 000

Antall samtaler på chat
Personkunder: 1 210 000
Bedriftskunder: 147 000

Besvart av chatbot
Personkunder: 103 000
Bedriftskunder: 12 000
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Q1 → I begynnelsen av januar inngikk DNB og StartupLab, 
Norges ledende oppstartsmiljø, en samarbeidsavtale 

som vil gjøre det mulig for banken å utforske kommersielle 
partnerskap på flere virksomhetsområder.

→ Appen Enkel Bilhandel ble lansert i midten av februar. Dette 
er en app for kjøp av bruktbil som håndterer kjøpskontrakt, 
betaling, eventuell lånefinansiering, forsikring og omregistrering. 

→ Analysebyrået Prospera rangerte DNB Markets som beste 
meglerhus i det norske obligasjonsmarkedet. I tillegg utnevnte 
Morningstar DNB til «Beste forvaltningshus for rentefor-
valtning» for fjerde år på rad, og ett av fondene ble rangert 
som beste rentefond.

→ I slutten av mars hevet Standard & Poor's sin kredittvurdering 
av DNB Bank fra «A+ stable» til «A+ positive».

Viktige hendelser

Q2 → Konkurransetilsynet og Finanstilsynet godkjente 
fusjonen mellom Vipps, BankID Norge og BankAxept 

og la dermed grunnlaget for å skape enda bedre kundeopplevelser 
og stå sterkere i konkurransen mot de globale konkurrentene.

→ «Bank uten internett» ble lansert 22. april, et produkt som er 
rettet mot bankens ikke-digitale kunder, og som understøtter 
DNBs fokus på samfunnsansvar.

→ DNB lanserte «Grønt Boliglån», med gunstigere vilkår for 
kunder som tar opp lån på boliger med energimerking A eller B. 
DNB Boligkreditt utstedte sine første grønne obligasjoner.

→ DNB startet samarbeidet med fire andre nordiske banker 
for å utvikle en felles kjenn-din-kunde-infrastruktur (Know 
Your Customer – KYC). Dette vil sikre bedre kundeopplevelser 
og hindre økonomisk kriminalitet ved hjelp av banker. Planen 
er å etablere et joint venture-selskap sammen med de andre 
bankene, men dette må godkjennes av EU-kommisjonen. 
Selskapet skal tilby kjenn-din-kunde-tjenester til alle aktører 
i det nordiske markedet som har behov for dette.

→ I begynnelsen av juni ble DNB rangert som Norges fjerde 
mest innovative selskap av innovasjonsmagasinet Innomag.

→ På generalforsamlingen i april 2018 overtok Olaug Svarva 
vervet som styreleder i DNB, og etterfulgte dermed Anne 
Carine Tanum som hadde dette vervet i ti år.

Q3 → DNB og SpareBank 1 Gruppen inngikk en avtale 
om å slå sammen sine skadeforsikringsvirksom-

heter. Fusjonen ble godkjent like før utgangen av 2018, slik at 
det nye selskapet, Fremtind, var operativt fra 1. januar 2019. 
DNB eier 35 prosent og har en opsjon på å øke sin beholdning 
til 40 prosent.

→ En avtale ble inngått med Blackstone om å selge deler av den 
baltiske banken Luminor. Avtalen innebærer at Blackstone vil 
kjøpe 60,1 prosent av Luminor-gruppen fra dagens eiere DNB 
og Nordea. DNBs eierandel vil bli redusert fra 43,5 prosent til 20 
prosent som følge av transaksjonen. Transaksjonen forventes 
å bli fullført i løpet av første halvdel av 2019, med forbehold 
om regulatoriske godkjennelser.

1. Kort om oss DNB-konsernet
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→ DNB besluttet å prioritere leverandører av advokattjenester 
som satser på å få frem kvinnelige partnere. Banken avsluttet 
derfor samarbeidet med ett firma og inngikk tettere sam -
arbeid med andre advokatfirmaer som jobber proaktivt med 
å bedre kjønnsbalansen i partnerskapet.

→ DNB ble for fjerde året på rad kåret til Norges beste meglerhus 
av Prospera. DNB toppet rankingen innenfor kategoriene Domestic 
Equities, Research & Advisory, Execution og Corporate Access.

→ DNB Teknologi ble av Morningstar rangert som verdens 
beste av nærmere 48 000 fond, basert på gjennomsnitts-
avkastning over en tiårsperiode.

→ Som et ledd i DNBs nye forretningsstrategi ble DNB Venture 
etablert i 2017 for å investere i vekstselskaper i fintech-bransjen. 
Ved utgangen av 2018 hadde DNB Venture-fondet gjort fire 
investeringer i slike selskaper i henhold til investeringsmandatet. 

→ DNBs omdømmescore økte fra 66,9 poeng i 2017 til 72,5 i 
2018. I samme periode økte DNBs kundetilfredshetsindeks 
fra 69,5 til 74,7 poeng.

→ Etter to år med solide hopp på Etisk Bankguide ble DNB 
tildelt pris som Årets Fullspekterbank for bærekraftsarbei-
det innenfor både forvaltning og kreditt i 2018. Totalt havnet 
banken på fjerdeplass i rankingen.

→ Som eneste nordiske bank fikk DNB toppkarakteren A fra 
CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) for sin rapportering 
for 2018. Virksomhetsstyring, hvordan selskapene håndterer 
klimarelaterte risiko og muligheter, klimagassutslipp, reduk-
sjonsplaner og generell bærekraftsinformasjon er noe av det 
som rapporteres til analyseselskapet.

→ EUs finanstilsyn EBA (European Banking Authorities) presen-
terte resultatene av sin stresstest for europeiske banker. Testen 
var svært positiv for DNB og viste at DNB Bank-konsernet har 
en robust inntjeningsevne og kapital posisjon.

→ Standard & Poor's rangerte DNB som nummer tre blant 
de 50 beste vesteuropeiske bankene når det gjelder risiko-
justert kapital. I januar 2019 oppgraderte de DNB Bank ASAs 
langsiktige kreditt-rating fra A+ til AA- og den kortsiktige fra 
A-1 til A-1+. Utsiktene ble endret til «stable».

→ Da Google Assistant ble lansert i Norge i tredje kvartal, var 
DNB en av få bidragsytere til stemmeplattformen. Dette 
understøtter bankens fokus på digitalisering og denne typen 
plattformer for kundekommunikasjon.

→ DNB ble kåret til tredje beste bank i verden når det gjelder 
faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG). 
Rangeringen ble gjort av selskapet Sustainalytics, en ledende 
leverandør av analyse, forskning og rangeringer innen ESG og 
virksomhetsstyring. 

→ Moody's endret de økonomiske utsiktene for norske banker 
fra «negative» til «stable».

Q4 → DNB etablerte selskapet 11:FS Foundry sammen 
med britiske 11:FS, som er en av verdens ledende 

teknologiutviklere. 11:FS er en profilert fintech-aktør innen 
bank og finans og er helt i front på sitt felt. DNB vil i samarbeid 
med 11:FS utforske en helt ny teknologi og tankegang når det 
gjelder IT arkitektur og utvikle morgendagens bankløsninger.

→ I samarbeid med Universitetet i Oslo ble det igangsatt et 
unikt videreutdanningsprogram kalt Architect Greenhouse, 
som tar sikte på å utdanne flere IT-arkitekter. Programmet 
er et fulltids, praktisk-teoretisk jobbstudium for nye DNB-an-
satte, som går over tre år.

→ DNB Puls ble lansert for bedriftsmarkedet. Dette er en app 
for daglig leder eller styreleder i en liten bedrift, som skal gi 
bedre oversikt og kontroll – en slags «finansdirektør i lomma».

1. Kort om ossÅrsrapport 2018
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Aksjen
Dette er en oversikt over utviklingen til DNBaksjen. 
Du finner mer informasjon om aksjen på ir.dnb.no.

Ved utgangen av 2018 var DNB det tredje største primær-
noterte selskapet ved Oslo Børs og det største finanskonsernet 
i Skandinavia, med en markedsverdi på 220 milliarder kroner. 
Totalavkastningen for DNB-aksjen inkludert utbytte var på 
minus 4,5 prosent i 2018. Den uvektede gjennomsnittlige 
totalavkastningen for de andre nordiske finanskonsernene 
var på minus 13,4 prosent. I samme periode økte OSEBX¹⁾- 

indeksen med 2 prosent, mens OSEFX²⁾-indeksen gikk ned 
2,2 prosent. DNB-aksjen har de siste ti årene stort sett vært 
priset høyere enn bokført egenkapital (pris-til-bok-forhold). 
Ved utgangen av året ble aksjen handlet til 138,15 kroner og 
1,1 ganger bokført egenkapital. Aksjekursen nådde en topp på 
173,15 kroner i september, mens den laveste kursen på 136,40 
kroner ble registrert i desember.

Kilde: Bloomberg

1) Oslo Børs Hovedindeks (Oslo Stock Exchange Benchmark Index)

2) Oslo Børs Fondsindeks (Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index)

3)  Nordiske finanskonsern: uvektet gjennomsnitt i lokal valuta av nordiske bankaksjer 
(Danske Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken og Swedbank)

Årlig totalavkastning per 31. desember 2018
Prosent
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OMSETNING

Handelsvolumet for DNB-aksjen i 2018 utgjorde 1 703 millioner 
aksjer, tilsvarende 6,8 millioner aksjer per dag, som er på linje 
med volumet i 2017. Verdien av alle omsatte DNB-aksjer beløp 
seg til 265 milliarder kroner. Handel på åpne markedsplasser, 
som Oslo Børs, utgjorde 46,9 prosent, mens volumene omsatt 
ved systematiske internaliserere (SI) økte fra 1,5 prosent i 2017 
til 23,6 prosent i 2018. Tilsvarende ble volumet av OTC-handel 
eller handel på lukkede handelsplasser («dark pools») redusert 
til 29,5 prosent. 

I starten av 2019 ble DNB-aksjen vektet på alle relevante Oslo 
Børs-indekser, inkludert OSEBX, OSEAX¹⁾, OBX²⁾ og OSEFX, 
med henholdsvis 11,0, 9,2, 13,4 og 9,1 prosent vekting.

UTBYTTEPOLITIKK

DNBs styre har vedtatt en utbyttepolitikk som skal skape 
verdi for aksjonærene både i form av verdistigning på aksjen 
og ved utbetaling av utbytte. Samlet sett vil dette sikre en 
attraktiv og konkurransedyktig avkastning. Konsernets 
langsiktige utbyttepolitikk er å ha en ordinær utbyttegrad 
på mer enn 50 prosent og at nominelt ordinært utbytte per 
aksje skal øke fra år til år. I tillegg til utbetaling av utbytte har 
DNB iverksatt tilbakekjøpsprogrammer. Les mer om dette i 
Styrets årsberetning.

⦁ Bokført egenkapital per aksje ⦁ Reinvestert utbytte per aksje
 DNBs aksjekurs

2008 2010 2012 2014 2016 2018
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Utvikling i DNBs aksjekurs og bokført egenkapital 
per aksje inkludert reinvestert utbytte³⁾
Kroner

Kilde: DNB, Oslo Børs

1) Oslo Børs Aksjeindeks (Oslo Stock Exchange All-share Index)

2) Oslo Børs OBX-indeks (OBX Total Return Index)

3)  Bokført egenkapital og aksjekurs for perioden 2008–2009 er justert for aksjeemisjonen høsten 2009. 
Avkastning på egenkapital, brukt i utregning av reinvestert utbytte, er ikke justert for aksjeemisjonen.

⦁ Utbytte (kroner) ⦁ Tilbakekjøpsprogram (kroner) 
 Total utdelingsgrad (prosent)

12

10

8

6

4

2

0

90

80

70

60

50

40

30

20

Aksjeutbytte og utdelingsgrad
Kroner per aksje Prosent

25 %

25 %

30 % 30 %

50 %

73 %

73 %

8,25

7,10

5,70

4,50

3,80

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2,70

2,34

2,43

2,10

1. Kort om ossÅrsrapport 2018

21



Største aksjonærer
Per 31. desember 2018¹⁾

1)  Det reelle eierskapet bak nominee-kontoer er beregnet basert på analyser gjort av en tredjepart. 
Se note 50 for oversikt over de 20 største aksjonærene.

2)  I forbindelse med DNBs tilbakekjøpsprogram vil staten, i henhold til avtale, foreta en forholdsmessig innløsing av aksjer slik at eierandelen 
holdes konstant på 34 prosent. For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet, se Styrets beretning.

Kilde: DNB, VPS, Nasdaq

Antall aksjer i tusen Andel i prosent

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet²⁾  545 485 34,21

Sparebankstiftelsen DNB  130 001 8,15 

Folketrygdfondet  96 989 6,08 

Fidelity  30 680 1,92 

The Vanguard Group  30 011 1,88 

BlackRock  29 814 1,87 

DWS  24 788 1,55 

Schroders  20 452 1,28 

Capital World  18 601 1,17 

Storebrand Kapitalforvaltning  16 483 1,03

AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRSAMMENSETNING

Ved utgangen av 2018 var DNBs aksjekapital 16 044 millioner 
kroner fordelt på 1 604 millioner aksjer pålydende 10 kroner. 
Justert for gjennomførte tilbakekjøp og statens andel var det 
totalt 1 594 millioner utestående aksjer.

DNB har om lag 41 500 private og institusjonelle aksjonærer, 
der de to største er staten v/Nærings-  og fiskeridepartementet 
og Sparebankstiftelsen DNB. For nærmere omtale av statens 
eierskap, se Eierstyring og selskapsledelse på side 82. 

RATING

DNB Bank ASA blir kredittvurdert av ratingselskapene Moody's 
og Standard & Poor's (S&P). Per 6. mars 2019 hadde DNB Bank 
ASA følgende kredittvurderinger: Aa2 fra Moody's (negative 
outlook) og AA- fra S&P (stable outlook). Obligasjoner med 
fortrinnsrett utstedt av DNB Boligkreditt har ratingen AAA 
fra S&P og Aaa fra Moody's, begge med «stable outlook».

Eierandel fordelt på nasjonalitet per 31. desember 2018
Prosent

Kilde: DNB, VPS, Nasdaq

Norske aksjonærer: 57 prosent
⦁ Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet: 34,2

⦁ Sparebankstiftelsen DNB: 8,2

⦁ Andre norske: 15,0

Utenlandske aksjonærer: 43 prosent
⦁ Amerikanske: 19,3

⦁ Britiske: 12,5

⦁ Luxemburgske: 3,6

⦁ Andre utenlandske: 7,1
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22



Slik skaper 
vi verdier
24 Vårt oppdrag og våre verdier
26 Vår strategi
29 Vår organisering
34 Vår samfunnsrolle

Samfunnet
42 Hjelpe oppstartsbedrifter med å lykkes
43 Forebygge økonomisk kriminalitet og korrupsjon
45 Økonomisk kompetanse
46 Ansvarlige innkjøp

Kundene
52 Skape de beste kundeopplevelsene
55 Innovativ forretningsmodell og produktutvikling
56 Informasjonssikkerhet og stabile IT-systemer
58 Personvern
59 Ansvarlige utlån og investeringer

Menneskene
68 Likestilling og mangfold
70 Omstilling og kompetanse
71 Arbeidsforhold

KAPITTEL 2

2016 2017 2018

Tilrettelegging av obligasjons- og sertifikatlån 
til kunder (milliarder kroner)

Ca.
400

Ca.
350

Ca.
260

23



Vårt oppdrag 
og våre verdier

Gjennom snart 200 år har vi i DNB vært her for deg. 

Vi er norske, og vi er internasjonale. Vi er tradisjon 
og innovasjon. Vi er en partner i singelliv, familieliv, 
dagligliv, næringsliv og samfunnsliv. Vi er her for 
de små detaljene og de store spørsmålene. Hver 
dag knytter vi mennesker og ideer sammen med 
kunnskap og kapital. 

Vi jobber for at du skal få en enklere hverdag. 
Som Skandinavias største finans konsern, tilbyr 
vi et komplett utvalg av finansielle tjenester 
gjennom mobil, nettbank, døg nåpent kunde
senter, bankkontorer, eiendomsmegling og 
internasjonale kontorer.

DNB-konsernet
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Oppdrag

Vi er her. 
For at du skal være i forkant.

Dette er vårt oppdrag og svaret på hvorfor DNB er til for 
kunder, samfunn og ansatte. Oppdraget skal gi retning for 
våre valg og prioriteringer. Det skal inspirere til innovasjon 
og drive endring. 

Verdiene beskriver hvordan vi skal løse oppdraget, både som 
organisasjon og som kolleger. Verdiene setter ord på hva vi 
forventer av hverandre og hva kunder, eiere og omverdenen 
kan forvente av oss.

Verdier

Nysgjerrig

Å være nysgjerrig betyr at vi søker ny kunnskap og lærer av 
erfaringer, slik at vi hele tiden får ny innsikt. Vi er oppriktig 
interessert i og nysgjerrige på hvordan vi kan gjøre hverdagen 
bedre for kunder og kolleger. Sammen finner vi gode løsninger.

Modig

Modig innebærer at vi utfordrer etablerte sannheter og tar 
beslutninger selv om terrenget er uoversiktlig. Vi står for det 
vi gjør, innrømmer når vi tar feil og lærer av det. Vi møter 
utfordringer og ny konkurranse med ukuelig tro på at vi skal 
bli enda bedre til å utvikle de beste ideene og løsningene.

Ansvarlig

Vi skaper verdier på en bærekraftig måte. Vi skal være åpne 
og bidra positivt til samfunnsutviklingen. Vi lytter til dem som 
har innsikt i og meninger om hvilke forventninger samfunnet 
har til oss. Vi gjør det enkelt for dem vi snakker med, og er 
forutsigbare i måten vi opptrer på.

Årsrapport 2018
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Vår strategi

Strategien peker retning for konsernets 
transformasjon i møte med makroøkonomiske 
endringer, reguleringer og andre nærings
politiske forhold, endret kundeatferd, ny 
teknologi og konkurranse bildet. Det er liten 
tvil om at finansbransjen er i endring, og vi 
har vist oss endringsdyktige.

For DNB handler det framover om å bevare og 
øke eksisterende inntektsstrømmer, samtidig 
som vi må finne nye inntektskilder. Våre 
overordnede mål er å skape de beste kunde
opplevelsene og å levere på finansielle mål.

DNB-konsernet
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SKAPE DE BESTE KUNDEOPPLEVELSENE 

Sterke kunderelasjoner er avgjørende for å holde på kundene 
og sikre fortsatt lønnsomhet. Med en gradvis mer åpen infra-
struktur, lavere kostnad for å bytte bank og synkende lojalitet 
vil det bli stadig vanskeligere å «eie» kunderelasjonen. Vi må 
derfor gjøre oss fortjent til den igjen og igjen gjennom hver 
opplevelse konsernet gir kunden.

LEVERE PÅ FINANSIELLE MÅL

Langsiktig lønnsom drift er grunnforutsetningen for alt vi 
gjør. For å nå målene må vi fortsette å forbedre, utvikle og 
effektivisere dagens virksomhet og samtidig sanere det som 
ikke lenger er lønnsomt. Slike endringer er avgjørende for å 
posisjonere oss for framtiden, men den tradisjonelle virk-
somheten vil fortsatt være den største bidragsyteren til de 
finansielle resultatene i overskuelig framtid. Vi må tilegne oss 
noen av styrkene som de nye konkurrentene bringer til torgs, 
og det innebærer å gjennomføre dyptgripende endringer og 
å ta tøffe beslutninger.

Finansielle ambisjoner
Finansielle ambisjoner Oppnådd 2018

Egenkapitalavkastning (ROE)
(Overordnet mål) > 12 %

(mot slutten av 2019)

< 40 %

> 50 %

~ 16,3 %

11,7 %

43,8 %

16,4 %

56 %
73 %²⁾

Kostnadsgrad
(Key performance indicator)

Ren kjernekapitaldekning¹⁾
(Kapitaliseringsnivå)

Utdelingsgrad
(Utbyttepolicy)

1)  I henhold til overgangsregler og inkludert en egenbuffer, var målet om lag 16,3 prosent per 31. desember 2018. 
Ved utgangen av 2019 er målet om lag 16,8 prosent inkludert egenbufferen.

2) 73 prosent er inkludert tilbakekjøpsprogram på 1,5 prosent av aksjene.
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STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER

I dag er DNB en tradisjonell bank med digitale produkter, 
tjenester og flater. Vi skal fortsette å være en bank også 
framover. Men det å være bank vil innebære noe annet i 
framtiden enn det gjør i dag.

For å lykkes må vi øke innovasjonstakten og samtidig klare 
å balansere knappe ressurser som kapital, utviklingsmidler 
og mennesker. 

Vi har derfor identifisert fire områder som avgjørende for å 
skape de beste kundeopplevelsene:

1 Øke innovasjonskraften 
2 Styrke bruk av kundeinnsikt 
3 Løfte kompetansen 
4 Integrere samfunnsansvar i prosessene

Vi må tenke og handle som et teknologiselskap på områder 
som kundeopplevelse, innovasjon, automatisering, arbeids-
metodikk, nye forretningsmodeller, samarbeidsmodeller, bruk 
av data og kompetansesammensetning. De fire satsingsom-
rådene skal bidra til å flytte oss i denne retningen. En velegnet 
teknologiplattform er et grunnleggende premiss for å realisere 
konsernets strategiske satsingsområder.

HVA BLE GJORT I 2018?

I 2018 leverte vi et godt resultat, og det er god fart i nødvendige 
endringer som vi må gjennom. 

Ved inngangen til 2018 etablerte vi en ny konsernledelse. Den 
nye strukturen ble satt i løpet av våren, og allerede i løpet 
av høsten så vi resultater i form av bedre interne prosesser, 
raskere produktutvikling og bedre kundeopplevelser. De fire 
satsingsområdene fylles med stadig mer innhold og er en 
viktig rettesnor for prioritering av knappe ressurser.

Innenfor økt innovasjonskraft igangsatte vi flere spennende 
prosjekter, med lanseringen av bedriftsappen DNB Puls 
(nærmere omtalt på side 54) som et tydelig eksempel. Ny 
teknologi og nye måter å jobbe på gir gradvise forbedringer 
og stadig mer effektiv drift. Vi satte partnerskap i system, 
med forsikringsfusjonen med SpareBank 1 Gruppen som det 

tydeligste eksempelet. Vår Chief Data Officer (CDO) fikk i løpet 
av året satt sin organisasjon og begynte implementeringen 
av kundeinnsiktsverktøy som gjør at betjeningen vil bli både 
mer personlig og relevant i årene som kommer. Med bedre 
verktøy og struktur vil vi se en raskere utviklingstakt. Dette vil 
igjen være en forutsetning for å skape nye forretningsmulig-
heter der data og kundeinnsikt er den underliggende verdien. 

De endringene vi ser rundt oss preger også kompetanse-
sammensetningen i konsernet. Derfor utdannet vi i løpet av 
året den første gruppen av Data Scientists. Disse har tilegnet 
seg ny og relevant kompetanse, samtidig som de kjenner 
DNB-kulturen og organisasjonen. Vi løfter alle ansatte med 
enkle verktøy og gir dybdekompetanse til de som har behov 
for ytterligere påfyll. Nye kolleger kommer inn med ny kompe-
tanse, og konsernet har en mer diversifisert bakgrunn i dag 
enn for kun ett år siden.

Samfunnsansvar ligger til grunn for alt vi gjør, fra å videre-
utvikle kompetansen blant egne ansatte, til å stille krav i 
kredittprosesser. Vi leverte flere grønne fond og investerings-
produkter i markedet og opplever god etterspørsel etter grønn 
finansiering – både fra investorer og kunder. 

2018 var et år i transformasjonens tegn. Ny organisasjons-
struktur, nye arbeidsverktøy og en lang rekke med bevis på 
endring som ble gjort på tvers av konsernet. Inn i 2019 vil denne 
utviklingen bare fortsette, og kundene vil merke stadig bedre 
og mer personaliserte produkter og tjenester.

DNB-konsernet
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Vår organisering

OPERASJONELL STRUKTUR

Vår organisering og operasjonelle struktur skal sikre at vi 
raskt og effektivt tilpasser oss endringer i kundeatferd og 
utvikler produkter og tjenester som møter kundenes behov. 

Kundeområdene er ansvarlige for kunde relasjoner og kunde-
betjening, mens produkt områdene står for produktutviklingen.

KUNDEOMRÅDER

Personmarked (PM)
PM betjener personkundene. Vi er markedsleder i det norske 
personmarkedet og har mer enn 2 millioner personkunder i 
Norge. Kundene tilbys et bredt tjenestespekter gjennom et 
moderne distribusjonsnett, som omfatter mobile løsninger, 
døgnåpent kundesenter og nettbank, bankkontorer, post-
kontorer, post-i-butikk og eiendomsmegling. 

Bedriftsmarked (BM)
BM betjener de små og mellomstore bedriftskundene. Vi skal 
legge til rette for utviklingen av et aktivt og velfungerende 
næringsliv i Norge. De små og mellomstore foretakene utgjør 
grunnfjellet i norsk næringsliv og bidrar til betydelig verdi-
skaping i samfunnet. 

Storkunder og internasjonal (STI)
STI betjener store bedrifter og internasjonale kunder. Segmen-
tet omfatter konsernets største norske næringslivskunder, 
offentlig sektor, alle internasjonale kunder samt finansi-
elle institusjoner. Vår ambisjon i storkundesegmentet er å 
opprettholde vår nummer én-posisjon i Norge og å styrke 
vår ledende stilling innenfor utvalgte bransjer internasjonalt. 
Storkundesegmentet kjennetegnes av sterke kunderelasjoner 
og solid bank- og industrikompetanse. Betjeningen av kundene 
sikres gjennom vår finansielle styrke, et bredt internasjonalt 
nettverk, konkurransedyktige tjenester og en evne til å snu 
oss rundt når nye kundebehov oppstår.

PRODUKTOMRÅDER

Markets
Markets er Norges ledende verdipapirforetak og tilbyr våre 
kunder investeringsbanktjenester, herunder risiko styrings-, 
investerings- og finansieringsprodukter i kapitalmarkedene. 

Gjennom samarbeid i kundeteam og gode digitale tjenester 
gir medarbeiderne råd og utvikler skreddersydde løsninger 
for de ulike kundesegmentene. Markets' egenhandelsvirk-
somhet støtter opp om den øvrige kundebetjeningen med 
produkter og priser.

Wealth Management & Insurance (WMI)
WMI betjener velstående personkunder gjennom Private 
Banking-satsingen. I tillegg er området ansvarlig for videre-
utvikling av spare- og livsforsikringsproduktene og leverer 
innskuddspensjonsordninger til alle våre kunder i nært 
samarbeid med kundeområdene.

New Business
New Business skal skape økt konkurransekraft og vekst gjennom 
å skape nye løsninger og forretningsmodeller for konsernet, 
samt styrke leveranseevnen til eksisterende segmenter. Dette 
skal skje gjennom en mer helhetlig strategi og styring av data 
og kundeinnsikt, betaling og betalingsinfrastruktur, open 
banking, teknologianvendelse og partnerskap.

STABS- OG STØTTEOMRÅDER

Konsernets stabs- og støtteområder er ansvarlige for operasjo-
nelle oppgaver og konserntjenester og sørger for infrastruktur 
og kostnadseffektive tjenester for virksomheten.

RAPPORTERINGSSTRUKTUR 

Vår finansielle styring er tilpasset de ulike segmentene. 
Resultatregnskapet og balansen for segmentene presenteres 
i henhold til interne finansielle rapporteringsprinsipper, der 
totale inntekter, kostnader og kapitalbehov blir fordelt på 
segmentene basert på en rekke forutsetninger. Rapporterte 
tall for de ulike segmentene gjenspeiler dermed totalt salg av 
produkter og tjenester til de aktuelle segmentene. Oppfølging 
av totale kundeforhold og lønnsomhet i kundesegmentene er 
viktige dimensjoner ved strategiske prioriteringer og fordeling 
av konsernets ressurser. 

Segmentrapporteringen er nærmere presentert i note 2 til 
årsregnskapet.
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⦁ Kundeområder ⦁ Produktområder ⦁ Stabs- og støtteområder (⦁⦁ Forretningsområder)

Bedriftsmarked
Benedicte Schilbred 

Fasmer

Personmarked
Ingjerd Blekeli Spiten

Storkunder og 
internasjonal

Harald Serck-Hanssen

DNB-konsernet
Rune Bjerke

People & Operations
Solveig Hellebust

Risikostyring konsern
Ida Lerner

Konsernfinans
Kjerstin Braathen

IT
Alf Otterstad

Group Compliance
Mirella E. Wassiluk

Media & Marketing
Thomas Midteide

Wealth Management 
& Insurance

Håkon Hansen

Markets
Ottar Ertzeid

New Business
Rasmus Figenschou

Operasjonell struktur
Per 6. mars 2019

Rapporteringsstruktur
Per 6. mars 2019

Personkunder Små og mellom-
store bedrifter

Store bedrifter 
og inter nasjonale 

kunder
Øvrig virksomhet Eliminering

DNB

Juridisk struktur
For en oversikt over konsernets juridiske struktur, se dnb.no/om-oss/om-dnb.html
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Konsernledelsen Per 6. mars 2019

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

Rune Bjerke
(født 1960)

Konsernsjef siden 2007

Antall aksjer: 62 017 ¹⁾

Kjerstin Braathen
(født 1970)

Konserndirektør 

Konsern finans siden 2017

Antall aksjer: 28 540¹⁾

Ottar Ertzeid
(født 1965)

Konserndirektør Markets 

siden 2003

Antall aksjer: 234 059¹⁾

Annen DNB-erfaring: 

Tidligere leder og nestleder 

for DnB Markets og har hatt 

ulike stillinger innenfor valuta- 

og kapitalmarkedsområdet. 

Har også vært økonomi- og 

finansdirektør i DnB Bolig-

kreditt og finanssjef i Real-

kreditt. Kom til DNB i 1989.

Sentrale verv: Styreleder 

i Bankenes Sikringsfond, 

nestleder av styret i Verdi-

papirforetakenes Sikringsfond, 

styremedlem i Oslo Børs og 

Oslo Børs VPS Holding mv.

Utdanning: Siviløkonom fra 

Handelshøyskolen BI.

Sentrale verv: Styreleder 

i Vipps, nestleder av styret 

i Fremtind Forsikring AS og 

styremedlem i Finans Norge 

og Finans Norges Service-

kontor.

Annen erfaring: Tidligere 

konsernsjef i Hafslund ASA og 

blant annet administrerende 

direktør i Scancem Inter-

national. Har hatt en rekke 

styreverv i større selskaper. 

Har også vært finansbyråd 

i Oslo kommune og politisk 

rådgiver i Olje- og energi-

departementet.

Utdanning: Sosialøkonomi fra 

Universitetet i Oslo. Master 

i Public Administration fra 

Harvard University.

Annen DNB-erfaring: 

Tidligere konserndirektør 

for Bedriftsmarked Norge 

og mange års erfaring 

fra Shipping, Offshore og 

Logistics (SOL) i Oslo. Kom 

til DNB i 1999.

Sentrale verv: Styreleder 

i DNB Livsforsikring AS.

Annen erfaring: Erfaring fra 

Hydro Agri International.

Utdanning: Master i Manage-

ment fra Ecole Supérieure de 

Commerce de Nice-Sophia 

Antipolis.

Benedicte Schilbred 
Fasmer
(født 1965)

Konserndirektør 

Bedriftsmarked siden 2016

Antall aksjer: 6 435¹⁾

Annen DNB-erfaring: Tidli-

gere leder for DNB i Bergen og 

divisjonsdirektør for Bedrifts-

marked Vestlandet. Kom til 

DNB i 2015.

Sentrale verv: Styremedlem 

i Vipps.

Annen erfaring: Leder-

stillinger i Sparebanken Vest, 

Rieber & Søn, Argentum Asset 

Management og Citibank. 

Styreleder for Oslo Børs VPS 

Holding og Oslo Børs ASA og 

mange års erfaring fra styre-

arbeid i ulike bransjer.

Utdanning: Siviløkonom fra 

Norges Handelshøyskole.

1)  Antall aksjer i DNB per 31. desember 2018. Det er også tatt med aksjer tilhørende 
den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse. →
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Rasmus Figenschou
(født 1979)

Konserndirektør New 

Business siden 2017

Antall aksjer: 7 837¹⁾

Håkon Hansen
(født 1966)

Konserndirektør Wealth 

Management and Insurance 

siden 2018

Antall aksjer: 6 891¹⁾

Annen DNB-erfaring: 

Tidligere leder for Strategi og 

konsernutvikling og divisjons-

sjef for Rogaland og Agder i 

Bedriftsmarked Norge. Erfar-

ing fra DNBs kontorer i Tallin, 

Estland, Singapore og New 

York. Kom til DNB i 2005.

Sentrale verv: Styremedlem 

i Alliance Venture Spring AS 

og 11:FS Foundry.

Annen erfaring: Analytiker 

i Simmons & Company Inter-

national.

Utdanning: MBA fra IMD Busi-

ness School i Sveits, Bachelor 

of Arts i Economics fra Tufts 

University, College of Liberal 

Arts, Medford, Massachusetts.

Annen DNB-erfaring: Leder 

for Private Banking og før 

det viseadministrerende og 

administrerende direktør for 

DNB Luxembourg gjennom 

ti år. Kom til DNB i 1987 i det 

som den gang het Spare-

banken Buskerud, senere 

Spare banken NOR.

Sentrale verv: Styreleder 

i DNB Bank Luxembourg 

S.A. og DNB SICAV SIF og 

varastyremedlem i Fremtind 

Forsikring AS.

Utdanning: Diplomøkonom 

fra Handelshøyskolen BI. Har 

også Management Program i 

financial investments (Master 

of Magagement) fra samme 

sted.

Ida Lerner
(født 1975)

Konserndirektør Risiko-

styring konsern siden 2017

Antall aksjer: 3 781¹⁾

Annen DNB-erfaring: Leder 

for DNB CEMEA (Central 

Europe, Middle East and 

Africa) og for kundeanalyse 

for Nord-Europa, Midtøsten 

og Afrika ved DNBs kontor i 

London. Kom til DNB i 2007.

Annen erfaring: Erfaring 

fra HSBC og Nordea.

Utdanning: Bachelor i 

samfunnsvitenskap med vekt 

på samfunnsøkonomi fra 

Universitetet i Stockholm.

Solveig Hellebust
(født 1967)

Konserndirektør People & 

Operations siden 2017

Antall aksjer: 21 930¹⁾

Annen DNB-erfaring: 

Konserndirektør for HR. 

Kom til DNB i 2009.

Annen erfaring: HR- og 

kommunikasjonsdirektør 

i Pronova BioPharma ASA. 

Har også mange års erfaring 

fra HR i Telenor og som 

førsteamanuensis i samfunns-

økonomi ved Handels-

høyskolen BI.

Utdanning: Ph.D. i inter-

nasjonal økonomi fra 

Universitetet for miljø- og 

biovitenskap, M.Sc. i land-

bruksøkonomi fra University 

of Illinois og siviløkonom fra 

Handelshøyskolen BI.

Thomas Midteide
(født 1974)

Konserndirektør Media & 

Marketing siden 2017

Antall aksjer: 12 439¹⁾

Annen DNB-erfaring: 

Konserndirektør for Kom-

munikasjon og Marked og 

informasjonsdirektør. Kom 

til DNB i 2009.

Annen erfaring: 

Kom munikasjons direktør i 

SAS, informasjons sjef i VISA 

Norge og journalist i NRK.

Utdanning: Journalist fra 

Høgskolen i Oslo. Mellomfag 

i statsvitenskap og kriminologi 

fra Universitetet i Oslo.
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Alf Otterstad
(født 1965)

Konserndirektør IT siden 2017

Antall aksjer: 384¹⁾

Annen DNB-erfaring: 

Divisjons direktør for ITOP 

Kundeløsninger. Seksjonsleder 

for ITOP Relasjon og krav-

spesifikasjon kundeløsninger. 

Kom til DNB i 2013.

Annen erfaring: Bred 

erfaring innenfor IT, herunder 

infrastruktur, utvikling, 

program- og prosjektledelse 

og strategi. Har også erfaring 

fra konsulent selskaper og 

konsulentvirksomhet i egne 

selskaper.

Utdanning: Sivilingeniør innen 

IT fra University of Manchester 

Institute of Science and 

Technol ogy (UMIST), England.

Harald Serck-Hanssen
(født 1965)

Konserndirektør Storkunder 

og internasjonal siden 2013

Antall aksjer: 37 986¹⁾

Ingjerd Blekeli Spiten
(født 1971)

Konserndirektør 

Personmarked siden 2018

Antall aksjer: 1 714¹⁾

Mirella E. Wassiluk
(født 1969)

Konserndirektør Group 

Compliance siden 2018

Antall aksjer: 384¹⁾

Annen DNB-erfaring: 

Tidligere divisjonsdirektør for 

og seksjonsleder i Shipping, 

Offshore og Logistics (SOL). 

Kom til DNB i 1998.

Annen erfaring: Erfaring fra 

Stolt-Nielsen Shipping og 

Odfjell Group.

Utdanning: Siviløkonom 

fra University of Stirling. 

Advanced management-

program fra INSEAD 

Fontainebleau.

Annen DNB-erfaring: Tidligere 

divisjonsdirektør for eBusiness 

og diverse leder stillinger for 

Mobil- og nettbank.

Sentrale verv: Styreleder i 

DNB Eiendom og styremedlem 

i Fremtind Forsikring AS.

Annen erfaring: SVP Global 

Products i Telenor, vise-

administrerende direktør i 

Microsoft og diverse leder-

stillinger i Ericsson. Mange års 

erfraring fra styrearbeid i ulike 

bransjer.

Utdanning: Siviløkonom fra 

Handelshøyskolen BI.

Annen erfaring: Avdelings-

direktør i Finansdeparte-

mentet. Har også erfaring 

fra Bayerische Landesbank 

(München), Universitetet i 

Køln og Verdipapirsentralen.

Utdanning: Samfunns økonom 

fra Universitetet i Køln, 

Tyskland. Master of Science 

i Financial and Commercial 

Regulation fra London School 

of Economics and Political 

Science.

1)  Antall aksjer i DNB per 31. desember 2018. Det er også tatt med aksjer tilhørende 
den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.
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Vår samfunnsrolle

Som Norges største finansinstitusjon har vi i 
DNB en viktig samfunnsrolle. Som arbeidsgiver, 
investor, långiver, tilrettelegger og leverandør 
av finansiell infrastruktur skal vi skape verdier til 
det beste for samfunnet og legge grunnlaget for 
videre vekst. Hvordan disse verdiene skapes, er 
det som utgjør kjernen av vårt samfunnsansvar. 
Vi er overbevist om at bedriftene som opprett
holder sin konkurransekraft og dermed lykkes 
i framtiden, er de som tar ansvar for å gjøre 
samfunnet bedre, og som vurderer både risiko 
og muligheter i et langsiktig perspektiv. 
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SE RISIKO OG MULIGHETER I ET 
LANGSIKTIG PERSPEKTIV 

HVORFOR ER TEMAET VIKTIG?
Den raske utviklingen i globale og nasjonale utviklingstrekk 
understreker hvor viktig det er for DNB å se risiko og muligheter 
i et langsiktig perspektiv. Ny teknologi, globalisering, endrede 
rammevilkår og reguleringer, klimarelatert risiko og muligheter 
(omtalt i egen sak på side 48) og nye og endrede forventninger 
fra kunder er noe av det som direkte påvirker oss og som må 
hensyntas i driften slik at vi over tid sikrer verdiskaping. 

For våre eiere er det vesentlig at konsernet tar hensyn til 
disse langsiktige utfordringene – men også mulighetene – i 
virksomhetsstyringen, noe som er spesifisert blant annet 
i statens eierskapsmelding. 

For å sikre at vi har et aktivt forhold til risiko og muligheter, 
er risikostyring integrert i konsernets styringsprosesser, og 
rammeverket for risikoappetitt er inkludert som en del av vårt 
styringssystem. Rammeverket er en operasjonalisering av 
konsernets policy for risikostyring med tilhørende retningslinjer 
og skal bidra til en sterk og langsiktig risikokultur. 

I tillegg til å ivareta et langsiktig perspektiv skal styrings-
systemet sikre en balansert oppfølging av våre måloppnå-
elser. Dette gjøres blant annet ved å sette KPI-er av både 
finansiell, operasjonell og strategisk art, i tillegg til helse- og 
risikoindikatorer. På denne måten settes det mål som ikke kun 
verdsetter konsernets finansielle ytelse, men også verdier av 
ikke-finansiell art. 

DNBs insentivstruktur skal bidra til å ivareta konsernets 
risikoer og muligheter. Ordningen for variabel godtgjørelse 
er resultatavhengig uten å være risikodrivende. Den skal 
også motvirke overdreven risikotaking samt fremme en sunn 
og effektiv risikohåndtering. Dette sikres gjennom en sterk 
kobling mellom individuell målfastsettelse og konsernets 
styringsmodell. 

I modellen for variabel godtgjørelse fastsettes det samlede 
beløpet basert på oppnådd resultat de to siste årene. Det er 
fastsatt et øvre tak for utbetaling av variabel godtgjørelse for 
medlemmer av konsernledelsen på 50 prosent av fastlønn. DNB 
tilbyr ikke øvrige langsiktige insentivordninger til de ansatte. 

Les mer om risikostyring og ordning for godtgjørelse i Eier-
styring og selskapsledelse fra side 74 og i note 47.

HVA BLE GJORT I 2018?
I 2018 videreførte vi arbeidet med å sikre at konsernstandar-
den for godkjenning av alle produkter og tjenester etterleves. 
Denne «produktsjekken», som ble innført i 2017, skal sikre at 
alle produkter og tjenester oppfyller de kravene som stilles 
fra eiere, kunder og samfunnet for øvrig. I løpet av 2018 ble 
hele varehyllen gjennomgått, vurdert og godkjent, og enkelte 
produkter ble sanert. Formålet med konsernstandarden er å 
sikre høy kvalitet i vår portefølje av produkter og tjenester 
og dermed øke konkurransekraften, styrke omdømmet og 
ivareta samfunnsansvaret. Standarden bidrar dermed til lavere 
risiko i forbindelse med enkeltengasjementer og de enkelte 
tjenestene, så vel som på konsernnivå. 

For øvrig er evnen til å balansere risiko og muligheter over tid 
helt sentral for driften av virksomheten, og dette følges opp 
gjennom vårt styringssystem. Hvordan vi utfører dette, er 
omtalt utover i årsrapporten der vi har definert 15 vesentlige 
tema som er de viktigste for vår evne til å skape verdier over 
tid. Vi mener dette er en god metode for å evaluere hvordan vi 
sikrer oss mot nedsiderisiko samt ivaretar mulighetsrommet 
når det gjelder ansvarlige produkter og tjenester. Dette viser 
også hvordan vi jobber for å integrere samfunnsansvar i alle 
våre prosesser. Videre er det naturlig at konsernrevisjonen 
vurderer DNBs arbeid med å integrere ESG-hensyn i kredittsaker, 
når erfaringen på dette feltet øker i konsernet. Se neste side.

I arbeidet med å se risiko og muligheter i et langsiktig perspek-
tiv er vi spesielt fornøyd med arbeidet med den oppdaterte 
vesentlighetsanalysen, som inkluderer et bredt spekter av 
temaer som alle knytter seg til bankens kjernevirksomhet. 
Ved å knytte bærekraft tett til forretningen blir det også 
lettere i løpet av året å definere konkrete mål og ambisjoner 
for de ulike temaene.

VEIEN VIDERE
I 2019 vil vi fokusere ytterligere på å styrke arbeidet med 
overordnet risikoappetitt i konsernets ulike forretnings- og 
støtteområder.
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SLIK JOBBER VI PÅ EN SAMFUNNSANSVARLIG MÅTE 

DNB har etablert fire bærebjelker som skal danne grunnlaget 
for hvordan vi jobber på en samfunnsansvarlig måte, være seg 
fra produktutvikling til utlån til samarbeid. 

1 DNB skal drive langsiktig og bærekraftig finansiell 
verdiskaping for eierne

 Dette innebærer at vi i virksomheten vektlegger samfunns-
ansvar i alle beslutningsprosesser. 

2 DNB skal bidra positivt til samfunnsutviklingen
 Dette betyr at vi skal definere konkrete mål og tiltak knyttet 

til utvalgte FN bærekraftsmål og jobbe systematisk med 
å nå disse.

3 DNB skal opptre redelig
 Dette innebærer at kundenes behov alltid skal være utgangs-

punktet for de produkter og tjenester som vi leverer. Vi vil 
kundene vel. I et marked med nye aktører og store endringer 
skal DNB være en bank kundene har tillit til.

4 DNB skal være åpen om virksomheten
 Dette betyr å være ærlig om de dilemmaene som oppstår 

ved å balansere kortsiktige og langsiktige behov. Gjennom 
dialog med interessenter skal vi fange opp samfunnets 
forventninger til oss.

INTERESSENTDIALOG OG VESENTLIGHETSANALYSE

DNB har særlig mulighet og dermed også et ansvar til å påvirke 
positivt innenfor områdene som er tettest knyttet til kjerne-
virksomheten. For å vurdere hvilke temaer som er strategisk 
viktige for bankens langsiktige verdiskaping, sett i sammen-
heng med hvilke forventninger våre ulike interessenter har til 
oss innenfor ulike temaer, har DNB utarbeidet en oppdatert 
vesentlighetsanalyse. Denne analysen er et verktøy som hjelper 
konsernet med å vurdere på hvilke områder vi i størst mulig 
grad kan bidra positivt til samfunnsutviklingen og som støtter 
opp under vår langsiktige verdiskapning. Som et fundament for 
hele analysen ligger dessuten konsernets mål om å skape de 
beste kundeopplevelsene og levere på finansielle mål.

Som et ledd i arbeidet med vesentlighetsanalysen, samt med 
å integrere innspill fra interessenter i beslutningsprosesser, er 
løpende interessentdialog en viktig del av virksomheten. I løpet 
av 2018 har vi derfor hatt dialog med kunder, medarbeidere, 
aksjonærer og myndigheter og andre relevante i samfunnet. 
Gjennom ulike møteplasser har vi fått mange innspill og en 
økt forståelse av hva våre interessenter forventer av oss, samt 
hvilke områder det er særlig viktig at vi leverer på.

Figuren under presenterer resultatet av interessentdialogen 
og den interne vesentlighetsvurderingen i konsernet. Tema-
ene identifisert her er de mest vesentlige temaene for DNB 
som virksomhet.

DNB I SAMFUNNET 

Med betydelige låne- og investeringsporteføljer, en bred 
kundemasse, et stort spekter av finansielle tjenester og 
produkter samt flere tusen dedikerte ansatte, har DNB en 
bred samfunnsrolle både i Norge og internasjonalt.

Vi forvalter en betydelig investeringsportefølje både for våre 
kunder og for selve banken. Kundene forventer at investe-
ringsvirksomheten er ansvarlig. Ansvarlige og bærekraftige 
investeringer innebærer å ivareta miljømessige, sosiale og 
økonomiske forhold, samt å sikre god eierstyring i forvaltningen. 
Som investor kan DNB påvirke gjennom både vår utvelgelse 
av investeringsobjekter, eksklusjon og aktivt eierskap. Å være 
en ansvarlig investor handler ikke bare om hva man velger ut 
eller utelukker, men også om å ha dialog med og stille krav 
til selskapene. 

Med over to millioner privatkunder ønsker vi å bidra med gode 
tjenester og kunnskapsdeling til det norske folk. Vi ønsker å 
hjelpe personkundene gjennom de ulike livsfasene og generelt 
bidra til å hjelpe dem å mestre egen økonomi. Videre kan 
vi påvirke gjennom å legge til rette for bærekraftige fond 
og produkter, og dermed gjøre det lettere for kundene å ta 
bærekraftige valg. 

Som långiver skal DNB bidra til en bærekraftig samfunns-
utvikling. Ansvarlig forretningsdrift med vekt på miljø, sosiale 
forhold og god eierstyring er viktige faktorer i beslutninger 
om hvilke kunder som skal finansieres. Risikofaktorer knyttet 
til samfunnsansvar skal analyseres og vektlegges på lik linje 
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Betydning for DNBs langsiktige verdiskaping
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Vesentlighetsmatrise
( ) – henviser til side hvor temaet er omtalt

● Åpen og etisk forretnings førsel (80)

● Prising av produkter og tjenester (52)

● Likestilling og mangfold (68)

●  Forebygge økonomisk  kriminalitet og 
korrupsjon (43)

●  Informasjons sikkerhet og stabile 
IT-systemer/finansiell infrastruktur (56)

● Personvern (58)

● Ansvarlige utlån og investeringer (59)

●  Innovativ forretnings   modell og 
produkt utvikling (55)

●  Se risiko og muligheter i et langsiktig 
perspektiv (35)

● Brukervennlige produkter og tjenester (52)

● Arbeidsforhold (71)

● Ansvarlige innkjøp (46)

● Hjelpe oppstarts bedrifter med å lykkes (42)

● Økonomisk kompetanse (45)

● Omstilling og kompetanse (70)

Temaene som havnet i områdene nederst og ytterst til venstre, er tatt ut av matrisen.

Temaene som står igjen i matrisen, anses som de mest vesentlige og skal rapporteres iht. GRI.
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med andre risikodrivere i kredittprosessen. Krav til både nye og 
eksisterende kunder, samt en kontinuerlig dialog om utfordringer 
og muligheter knyttet til bedriftenes eget samfunnsansvar er 
verktøy for å hjelpe kundene til å utvikle seg i riktig retning. 
Som Norges største bank har DNB en viktig rolle gjennom å 
bidra til kapitaltilgangen til norsk næringsliv. Næringslån er 
en viktig kilde til vekst og lønnsomhet for bedrifter, men vi 
kan også bidra utover rene utlån. 

DNB legger til rette for at bedriftskunder kan skaffe egen- og 
fremmedkapital, og er med det en bidragsyter til vekst og 
verdiskaping i Norge og næringslivet for øvrig. Rådgivning 
knyttet til restruktureringer, oppkjøp og fusjoner bidrar 
også til vekst og omstilling. Gjennom NXT-konseptet kobler 
vi dessuten ideer og selskaper med kapital i en tidlig fase og 
tilbyr rådgivning til gründere. Omstillingen av Norge krever 
også at privat kapital settes i arbeid for å bidra til framtidig 
vekst og verdiskaping. DNB har Norges største nettverk av 
gründere og oppstartsselskaper, samt landets største nettverk 
av investorer. I kraft av vår rolle legger vi til rette for at disse 
møtes. Det er i møtet mellom idé og kapital at framtidens 
verdier og arbeidsplasser skapes.

Videre er en god finansiell infrastruktur nødvendig for at 
penger, transaksjoner og informasjon skal kunne flyte sømløst 
mellom ulike parter, og for at kundenes midler og data skal 
være trygge som banken. Fra et samfunnsperspektiv er en 
effektiv og sikker infrastruktur kritisk for å opprettholde 
finansiell stabilitet og tilliten til det finansielle systemet. 
Infrastrukturen må derfor stadig videreutvikles i tråd med den 
teknologiske utviklingen. På grunn av vår størrelse er vi en 
viktig deltaker i finansfellesskapets tradisjonsrike samarbeid, 
hvis målsetting er å sørge for at norsk betalingsinfrastruktur 
er i verdensklasse. 

Som et stort selskap i norsk målestokk har DNB dessuten er 
viktig rolle som arbeidsgiver. Våre ansatte er avgjørende for 
å lykkes med strategi og det langsiktige samfunnsoppdra-
get, og det er gjennom deres kompetanse, motivasjoner og 
handlinger at samfunnsansvar kan integreres i alle prosesser 
og beslutninger. I 2018 har det derfor vært mye fokus på 
kompetanseheving for de ansatte relatert til samfunnsansvar 
generelt og i deres forretnings- og støtteområder.
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 Våre ambisjoner

1 DNB er en pådriver for likestilling og mangfold 
 Vi har allerede gjort flere tiltak på likestillingssiden, 

som har vist seg å ha gode resultater. Arbeidet med 
likestilling og mangfold fortsetter, og vi skal sette 
tydelige mål innen egen virksomhet, samt bygge 
ut profilen til å i økende grad gjelde strategiske 
viktige leverandører og samarbeidspartnere. DNB 
vil bidra til FNs bærekraftsmål nr. 5 om likestilling 
mellom kjønnene ved å fremme likestilling og 
mangfold i egen virksomhet og ved å stille krav til 
våre leverandører og sikre at våre produkter og vår 
rådgivning bidrar til bedre økonomisk likestilling 
mellom kjønnene.

2 DNB bidrar med lån og investeringer 
for en bære kraftig vekst

 Som långiver og investor, med en betydelig kapital 
som forvaltes for både kunder og banken selv, ønsker 
vi å bidra til en bærekraftig samfunns utvikling. DNB 
vil bidra til FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig 
arbeid og økonomisk vekst gjennom å tilrette legge 
for lån og investeringer til nyskaping og grønn 
omstilling i Norge. Vi satser dessuten på gründere 
fordi det er viktig for norsk verdiskaping i framtiden.

3 DNB bekjemper økonomisk kriminalitet 
og bidrar til en trygg digital økonomi 

 Banker spiller en viktig rolle i å bekjempe samfunns-
problemer som svart arbeid, korrupsjon og annen 
økonomisk kriminalitet. Med både egne produkter 
og tjenester, samt som en viktig bidragsyter til 
finansiell infrastruktur, arbeider vi systematisk og 
målrettet med å bekjempe økonomisk kriminalitet 
og bidra til en sikker digital økonomi. 

4 DNB hjelper kundene å mestre egen økonomi
 Med mer enn to millioner personkunder ønsker vi 

å bidra til at flest mulig opplever å mestre egen 
økonomi, enten det gjelder sparing, investeringer 
eller behov for økonomisk kunnskap generelt. 

DNB har en bred samfunnsrolle, og gjennom innsikt fra vesentlighets
analysen, våre utvalgte bærekraftsmål og interessentdialogen har vi 
identifisert fire temaer som er tett knyttet til vår kjernevirksomhet, 
og hvor vi mener banken kan bidra særlig positivt framover.
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 Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015 og er en universell 
plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. Planen består av 17 mål som 
gjerne kalles verdens felles veikart for en bærekraftig 
utvikling. For DNB har disse vært en inspirasjonskilde for 
vårt arbeid med samfunnsansvar, samt et rammeverk vi 
kan bruke for å snakke med våre bedriftskunder om deres 
bærekrafts arbeid. Les mer om rapportering av utvalgte 
bærekraftsmål i Faktabok Bærekraft.

FNs 17 mål for en bærekraftig utvikling

 → Mål 5: Oppnå likestilling mellom 
kjønnene og styrke jenters og 
kvinners likestilling.

 → Mål 8: Fremme varig, inkluderende 
og bære kraftig økonomisk vekst, 
full syssel setting og anstendig 
arbeid for alle. 

DNB støtter alle de 17 bærekraftsmålene, men har 
identifisert to mål hvor vi mener at vi virkelig kan bidra 
positivt og gjøre en forskjell:

Interessert i mer informasjon om hvordan vi jobber på en samfunnsansvarlig måte?
Faktabok Bærekraft bakerst i rapporten gir en oversikt over relevante nøkkeltall for alle temaer som er identifisert 
i vesentlighetsanalysen. 
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42 Hjelpe oppstartsbedrifter med å lykkes
43 Forebygge økonomisk kriminalitet og korrupsjon
45 Økonomisk kompetanse
46 Ansvarlige innkjøp
48 Klimarelaterte risikoer og muligheter
50 DNBs skattebidrag

 →

Samfunnet
SLIK SKAPER VI VERDIER

Antall gründere som fikk hjelp til 
å starte opp sin egen bedrift

2016

2017

2018

5 061

3 213
2 763
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Hjelpe oppstarts-
bedrifter med å lykkes

HVORFOR ER TEMAET VIKTIG?

Norge er helt avhengig av at det etableres flere bedrifter. 
Med utgangspunkt i framskrivninger i Finansdepartementets 
Perspektivmelding har DNB ved hjelp av analyse- og utred-
ningsbyrået Ny Analyse funnet at det årlig må startes mer enn 
77 000 bedrifter samtidig som de etablerte bedriftene lever 
og vokser for at velferdsmodellen skal bevares. 

Å være den beste banken for de som starter en ny bedrift, 
er viktig for oss, ikke bare fordi det er lønnsomt å være en 
attraktiv bank for nye bedrifter, men også fordi vi ser på det 
som en del av vårt samfunnsansvar å bidra til at flere bedrifter 
skapes og lykkes. Vi skal sørge for at bedriftene har større 
sjanse for å lykkes sammen med DNB. 

Omkring 40 prosent av alle nyetablerte aksjeselskaper velger 
DNB som sin bank, og vi vurderes både av oppstartsbedrifter 
og av befolkningen generelt som «den beste banken for de 
som vil starte bedrift».

Tiltakene vi gjør, er knyttet både til tjenester og møteplasser 
som vi tilbyr, og til samarbeid med andre sentrale aktører. 
Arbeidet med å hjelpe oppstartsbedrifter å lykkes er hjemlet 
i våre styringsprinsipper under oppdrag og verdier. Styret og 
konsernledelsen følger nøye med på satsingen på oppstarts-
bedrifter og bidrar i samfunnsdebatten om hva som er riktige 
og viktige tiltak for å fremme nyskaping og omstilling. Videre 
deltar konsernledelsen aktivt på arenaer og arrangementer 
som er relevante for gründere og bedrifter i omstilling og vekst.

HVA BLE GJORT I 2018?

DNB NXT
DNB NXT er Norges største møteplass for gründere og inves-
torer. I 2018 gjennomførte vi 19 arrangementer over hele landet, 
hvor ideer, kapital og kompetanse møttes gjennom over 3 000 
møter mellom gründere og investorer. Arrangementsserien 
ble toppet med hovedarrangementet i DNBs hovedkontor i 

Bjørvika, hvor over 1 000 personer deltok. Arrangementet var 
en del av Oslo Innovation Week, og årets tema var «bære-
kraftig vekst». Vi ser at utviklingen av NXT har vært en god 
måte for oss å hjelpe flere oppstartsbedrifter med både økt 
kompetanse og tilgang på kapital.

NXT ACCELERATOR
I samarbeid med StartupLab gjennomførte vi for andre gang 
NXT Accelerator. Dette er et tre måneders akseleratorprogram 
for oppstartsbedrifter innen teknologi. Målene for programmet 
er å sette fart på oppstartsbedriftenes utvikling og å utforske 
mulighetene for etablering av partnerskap som kan skape 
kommersielle muligheter både for oppstarts selskapene og 
for DNB. De to første programmene har ført til flere formelle 
samarbeid. Et av selskapene fra det første programmet har 
levert vår operasjonelle chatbot-løsning på Facebook Messen-
ger. Vi etablerte også et formelt crowd lending-samarbeid med 
selskapet FundingPartner, hvor vi nylig gikk inn på eiersiden 
gjennom DNB Venture. Fra det andre programmet har vi etablert 
et samarbeid med et selskap som leverer automatisering av 
revisjonsoppgaver, samt at vi fortsatt har dialoger om samar-
beid med to andre selskaper som var en del av årets program. 

OPPSTARTSLOS
DNB har fem oppstartsloser som hjelper oppstarts- og vekst-
bedrifter med spørsmål og problemstillinger de måtte ha. Du 
behøver ikke være kunde for å benytte deg av denne tjenesten. 
Vi får spørsmål om alt fra selskapsform og skatter og avgifter, til 
strategiske spørsmål om vekst, forretningsmodeller og validering.

Oppstartslos er også et fagmiljø for alle i banken som jobber 
med oppstartsbedrifter, både i innovasjons- og utviklings miljøer, 
samt for kundeansvarlige som ønsker å øke sin kompetanse 
for å være en enda bedre rådgiver for kundene.

SAMARBEID MED OPPSTARTSMILJØER
DNB har en rekke samarbeid med oppstartsmiljøer og grün-
derhus over hele landet. Eksempler er MESH og StartupLab 
i Oslo, FLOW i Tromsø, DIGS i Trondheim, Innovation Dock 
i Stavanger og StartupLab i Bergen. Som partner bidrar vi 
økonomisk til samarbeidspartnerne, men samarbeidet er 
enda viktigere for å være tett på denne målgruppen slik at vi 
forstår deres behov bedre. Med utgangspunkt i disse behovene 
kan vi hjelpe bedriftene å lykkes og skape nye forretnings-
muligheter for DNB.
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VEKSTLÅN
I mars 2018 leverte det offentlig utnevnte Kapitaltilgangs-
utvalget sin rapport «Kapital i omstillingens tid – Nærings-
livets tilgang til kapital». Hovedkonklusjonen var at det norske 
kapitalmarkedet er velfungerende, men at det er utfordrende 
å få tilgang til vekstkapital i 5–20-millionersklassen. Med dette 
som utgangspunkt satte DNB i gang et pilotprosjekt der vi 
øremerket 200 millioner kroner som skal lånes ut til innovative 
vekstbedrifter, fortrinnsvis innen teknologi. I tilknytning til 
dette tester vi ut et rådgivende organ (Advisory board) for 
vekstbedrifter, med deltakere fra både DNB Investment Banking 
og kredittsiden, for å kunne gi råd og hjelpe vekstbedrifter 
med optimal kapitalisering av deres bedrift. Pilotperioden for 
vekstlånene vil vare frem til juni 2019, og hovedformålet vårt 
er å bidra til at flere vekstbedrifter får tilgang til vekstkapital. 

VEIEN VIDERE

I 2019 skal vi fortsette å jobbe hardt for å gjøre oss fortjent 
til posisjonen som «den beste banken for deg som vil starte 
bedrift». Samtlige initiativer fra inneværende år skal forsterkes 
gjennom å jobbe enda mer strukturert og med mer kraft mot 
satsingen på oppstartsbedrifter. I tillegg til de nevnte initiativ-
ene vil også DNB Regnskap og DNB Puls være tjenester som 
tilbys i markedet, og som svarer godt opp noen av de tydelige 
behovene til oppstartsbedrifter. DNB Regnskap gir bedriftene 
en enkel regnskapsløsning som er integrert med banken, og 
DNB Puls er en app for de som driver en liten bedrift. Den gir 
blant annet enkel oversikt over alle kontoer, saldoprognose 
og nøkkeltall sammenlignet med bransje og konkurrent. 
I hvilken grad disse nye verktøyene brukes gjør oss bedre i 
stand til å evaluere hvorvidt og hvordan de bidrar til å hjelpe 
flere oppstartsbedrifter å lykkes.

Forebygge økonomisk 
kriminalitet og 
korrupsjon

HVORFOR ER TEMAET VIKTIG?

Økonomisk kriminalitet, slik som korrupsjon, svart arbeid og 
hvitvasking, er et alvorlig samfunnsproblem og en trussel 
mot både enkeltpersoner og fellesskapet, samtidig som det 
undergraver et sunt næringsliv. 

Det overordnede målet for DNBs arbeid mot økonomisk 
kriminalitet er å bidra til en sunn og legal økonomi og redusere 
mulighetene for lovstridige handlinger. Alle skal ha tillit til at 
vi i DNB aktivt jobber for å bidra til å bekjempe økonomisk 
kriminalitet i samfunnet generelt og mot kunder spesielt. For 
å lykkes med dette må vi være i forkant. Vi følger utviklingen 
i trusselbildet og justerer vårt arbeid fortløpende etter som 
trender og metoder endres. 

Banker er en nødvendig kanal som kriminelle må bruke for 
å hvitvaske utbytte fra ulovlige handlinger. Arbeidet med å 
bekjempe økonomisk kriminalitet er krevende, og det krever 
høy kompetanse og betydelige ressurser hos banker for å 
redusere risikoen for å bli utnyttet av kriminelle.

Vi tar kampen mot korrupsjon på alvor og har nulltoleranse 
for alle former for korrupsjon. DNB skal opptre åpent, trans-
parent og etterrettelig. Disse ambisjonene er tydelig uttrykt 
i DNBs Code of Conduct som beskriver vår etiske standard.

Digital kriminalitet og bedragerier øker, og trenden forventes 
å fortsette. Digitalisering og globalisering påvirker utviklingen, 
har gjort det enklere å begå massebedragerier og fører til at 
trusselbildet endres raskt. 

DNB skal gjennom gode rutiner, god opplæring og høy kompe-
tanse sikre at vi bidrar til et sunt norsk næringsliv bygget på 
redelig konkurranse og lovlig virksomhet.
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HVA BLE GJORT I 2018?

I 2018 registrerte DNB en økning på 9 prosent i antall kunder 
som ble utsatt for digital svindel. Sakene blir mer omfattende, 
og totalt var økningen i beløp som ble forsøkt bedratt, på 42 
prosent. I 2018 forhindret DNB digitale bedragerier for 266 
millioner kroner mot kundene våre. Alle typer svindel sett under 
ett viser at DNB stanset bedragerier mot kundene og konsernet 
for totalt 725 millioner kroner. Vi jobber aktivt for å forhindre 
svindel ved å utrede og anmelde forhold. I 2018 håndterte vi 
3 300 saker, hvorav 254 ble anmeldt. I 2018 anmeldte vi også 
saker hvor det ble utført massebedragerier mot våre kunder. 

I tillegg meldte vi inn 1 496 mistenkelige forhold til Enheten 
for finansiell etterretning (EFE) som er underlagt Økokrim. 
Mistanken i disse tilfellene var hvitvasking, forsøk på hvitvask-
ing eller terrorfinansiering.

Bevisstgjøring og kompetanseheving er sentralt for å for hindre 
kriminalitet. DNB bidrar aktivt til dette gjennom å holde 
presentasjoner i Norge og internasjonalt, og flere av konsernets 
ansatte er etterspurte foredragsholdere. DNB har også en aktiv 
mediestrategi med mål om å bidra til kompetanseheving og 
bevisstgjøring i samfunnet.

DNBs prosesser og rutiner innenfor antihvitvaskingsarbeidet 
ble oppdatert i 2018 i tråd med ny hvitvaskingslov. Det ble 
gjennomført opplæring for både ansatte og ledelse. Styret i 
DNB gjennomførte opplæring i ny hvitvaskingslov høsten 2018.

Vår innsats innenfor antikorrupsjonsarbeid ble styrket i 2018 
gjennom lansering av et nytt obligatorisk e-læringskurs om 
antikorrupsjon. Alle ansatte i Norge og internasjonalt skal ha 
gjennomført kurset innen første kvartal 2019. Videre ble det 
konsernfelles rammeverket videreutviklet, inkludert forbedring 
av metoden som brukes for å gjøre risikovurderinger. Formålet 
med risikovurderinger er å identifisere korrupsjonsrisiko i 
tilknytning til kunder, ansatte, samarbeidspartnere, leveran-
dører og andre eksterne som DNB har en relevant relasjon til. 
Det skal synliggjøres hvordan korrupte handlinger kan skje, 
hvor sannsynlige slike hendelser er, og hvilke konsekvenser 
de kan medføre. Risikovurderingen danner grunnlaget for 
etablering av rutiner og tiltak. Rammeverket bidrar til å sikre 
en enhetlig håndtering av anti-korrupsjonsarbeidet i DNB og 
er et sentralt verktøy i konsernets arbeid mot korrupsjon.

VEIEN VIDERE

DNB har et av Norges største og mest kompetente miljøer for 
å håndtere bedragerirelaterte hendelser. Vi bruker moderne 
teknologi for å forhindre kriminalitet og for å fornye våre 
arbeidsmetoder i takt med endringene i verden rundt oss. Det 
er viktig for DNB å ha et best mulig totalbilde av de krimi-
nelle aktørene og hvordan de opererer, for å kunne forhindre 
kriminalitet. Framover skal vi øke fokus og profesjonalisere 
dette arbeidet ytterligere. Kunder som er utsatt for bedrageri, 
vil ofte ikke innse at de er lurt, dette gjelder særlig ofre for 
kjærlighetsbedragerier. Vi skal jobbe videre med IT-systemene 
våre, slik at vi blir i enda bedre stand til å beskytte kunder 
som gjennomfører betalinger fordi de er utsatt for bedrageri. 
Dette er viktig fordi utbyttet fra slike handlinger finansierer 
annen alvorlig kriminalitet.

Innenfor antikorrupsjon fortsetter vi å forbedre våre risikovur-
deringer. Det vil gjennomføres interne seminarer og utvikles 
dilemmatrening som vil være tilgjengelig for alle ansatte.

DNBs innsats mot økonomisk kriminalitet er en del av vårt 
samfunnsansvar og fortsetter med full styrke i 2019. Vi har et 
tverrfaglig kompetansemiljø innenfor økonomisk kriminalitet. 
Våre ansatte på dette området har bakgrunn fra blant annet 
politiet, finans, IT og regulatoriske myndigheter. Vi deler 
aktivt vår kunnskap og erfaring med andre banker innenfor 
temaer som omhandler bekjempelse av bedrageri, hvitvasking, 
terrorfinansiering, sanksjoner og korrupsjon. I tillegg bruker vi 
vår kompetanse til å hjelpe våre kunder til å bli mer årvåkne 
slik at de unngår å bli lurt. DNB er aktiv i et felles nordisk 
samarbeid, Nordic Financial CERT (NFCERT), som blant annet 
har som mål å dele kunnskap for å styrke det forebyggende 
arbeidet i forbindelse med digitale bedragerier og annen 
digital kriminalitet. NFCERT bistår alle sine medlemmer ved 
å koordinere innsats ved digitale angrep og ved å fasilitere 
deling av informasjon. Vi har de siste årene forhindret store 
tap for DNB og DNBs kunder basert på dette samarbeidet og 
deling av informasjon. På samme måte bidrar informasjon fra 
DNB til å forhindre kriminalitet mot andre bankers kunder. 
Vi har stor tro på at samarbeid mellom banker er et sentralt 
virkemiddel for å forhindre kriminalitet og vil fortsette å dele 
vår kompetanse og kunnskap framover, blant annet gjennom 
å fortsette samarbeidet i NFCERT og Nordic KYC Utility (Know 
your customer).
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HVA BLE GJORT I 2018?

Våre makroanalytikere, porteføljeforvaltere og andre fag -
eksperter bidrar aktivt med kompetansebygging i ulike media. 
DNB arrangerer et stort utvalg av seminarer og konferanser 
som er markedsaktuelle møte- og kunnskapsarenaer for 
privatpersoner, næringsliv og offentlig sektor. Vi har god 
regional spredning på våre arrangementer. 

DNB har omfattende digital dialog for å løfte den økonomiske 
kompetansen hos våre kunder.

På våre analysesider tilbyr vi et bredt spekter av markedsana-
lyser innenfor samfunnsøkonomi og verdipapirmarkeder 
samt web-sendinger i regi av DNB Markets. Vi har også hatt 
omfattende opplæringsaktiviteter knyttet til aksjesparekonto. 

I løpet av 2018 hadde 125 670 personer opprettet aksjesparekonto 
i DNB. Målt i forvaltningskapital har DNB en markedsandel 
på over 26 prosent.

I 2018 la vi stor vekt på å øke kompetansen knyttet til langsiktig 
økonomisk planlegging og sparing. I løpet av året arrangerte vi 
aksjekvelder i samarbeid med AksjeNorge, med stor deltakelse.

Vi har hatt spesielt fokus på kvinner og å øke deres interesse 
for økonomi og langsiktig sparing. DNB ser vesentlige forskjel-
ler i hvordan kvinner og menn håndterer sin økonomi. En 
DNB-rapport (2018) viser at det mest typiske er at menn 
sparer til pensjon, mens kvinner sparer til ferie. Noen av 
forskjellene kan forklares strukturelt. Menn tjener fortsatt 
mer enn kvinner, og kvinner jobber i større grad deltid. Noe 
handler om yrkesvalg og hvilken utdanning vi velger. DNB bidro 
høsten 2018 med såkornkapital til «Femme Forvaltning», en 
nyetablert børsklubb for kvinner på Norges Handelshøyskole. 

I takt med at flere av våre personkunder har begynt å spare 
i både aksjer og fond, har også appen Spare fått økt popu-
laritet, og ved utgangen av 2018 hadde den blitt nedlastet 
327 113 ganger. Spare gjør det raskt og enkelt å se status på 
kontanter, aksjer og fond, samt at man i løpet av få taste-
trykk kan opprette spareavtaler med det risikonivået man 
ønsker. Økt informasjon om sparing og investeringer øker 
våre kunders kunnskap om og iver etter å prøve ulike inves-
teringsalternativer. 

Arbeidet med å forhindre økonomisk kriminalitet, sikre den 
digitale økonomien og beskytte våre kunder vurderes gjennom 
hyppige eksterne og interne revisjoner, og i tillegg vil arbeidet 
evalueres av ulike statlige tilsyn. DNB måler også hvorvidt 
vi oppfattes som en trygg aktør av våre kunder. Dermed vil 
vårt arbeid og ledelsens tilnærming til denne tematikken 
evalueres kontinuerlig, noe vi mener er en god måte å følge 
opp arbeidet på. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra sam -
arbeidsinstitusjoner og -partnere vurderer vi arbeidet vårt for 
å forhindre økonomisk kriminalitet og digitalt bedrageri som 
godt, og vi opplever at våre fageksperter er ettertraktet som 
talspersoner når tematikken tas opp i media.

Vi jobber målrettet hver eneste dag for å beskytte kundene 
og unngå at vi selv blir utsatt for eller brukt til gjennomføring 
av økonomisk kriminalitet.

Økonomisk 
kompetanse

HVORFOR ER TEMAET VIKTIG?

God økonomisk kompetanse gjør at den enkelte kan ta 
bedre økonomiske beslutninger og dermed unngå å havne i 
økonomisk uføre. DNB ønsker å bidra til å bygge økonomisk 
kompetanse i det brede lag av befolkningen. Dette gjelder 
både for personkunder, bedrifter og offentlig sektor. Gjennom 
økt kompetanse vil den enkelte bli mer bevisst sine økono-
miske behov og kreve relevante og skreddersydde finansielle 
tjenester. Dette gjelder et bredt spekter av tjenester innenfor 
sparing, investering, lån, finansiering og styring av risiko i 
ulike finansielle markeder (for eksempel valuta-, rente- og 
råvaremarkeder). Økt behov for økonomisk kompetanse gir 
oss en god mulighet til å styrke vår markedsposisjon i ulike 
kundesegmenter og være en ansvarlig samfunnsaktør. 
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VEIEN VIDERE

Det er et økende behov i befolkningen for å spare mer, både 
til pensjon og til større hendelser i livet, som for eksempel 
boligkjøp og familieetablering. Vi vil arbeide for en atferds-
endring i samfunnet, som gjør at vi har et mer langsiktig bilde 
på sparing og investeringer, og vi vil ha kompetansehevende 
tiltak innenfor spareområdet rettet mot personkunder og 
bedriftskunder innen pensjon. «Lærepenger», som tidligere 
var myntet på økonomiopplæring for barn i barneskolen, 
videreutvikles til å inkludere sparetema for unge voksne og 
lansering er planlagt i løpet av første kvartal 2019. 

Vi vil tilpasse våre informasjons- og opplæringsaktiviteter til 
befolkningens ulike finansielle behov og profesjonalitet. Dette 
for at kundene skal få mer relevante produkter og tjenester 
ut fra hvilke behov de har.

DNB vil fortsette arbeidet for økt økonomisk likestilling 
mellom kvinner og menn. Derfor vil vi bidra til at flere kvinner 
starter eller øker sine investeringer og ønsker å ta større 
risiko i sin sparing.

Ansvarlige innkjøp

I 2018 kjøpte DNB varer og tjenester for ca. 11 milliarder kroner. 
DNBs evne til å skape verdi for sine kunder er avhengig av gode 
leveranser fra og et godt samarbeid med våre leverandører. Det 
er viktig for oss at det som kjøpes, er av god kvalitet, leveres 
til en konkurransedyktig pris og produseres på en ansvarlig 
måte i tråd med våre krav og forventninger. Vi har fokus på å 
redusere samfunnsansvarsrelatert risiko i vår leverandørkjede 
samtidig som vi ønsker å bidra til bevisstgjøring og forbedring 
hos våre leverandører. Ettersom tjenesteleveranser utgjør 
størstepartene av innkjøpene, er tema relatert til arbeids-
forhold ofte i fokus, men vi jobber også med miljø, etikk og 
leverandørkjedespørsmål.

Av våre rundt 6 500 leverandører står 150 for 80 prosent av 
konsernets innkjøpskostnader. Viktige innkjøpskategorier for 
banken er utvikling og drift av IT-løsninger, markedsførings- 

og konsulenttjenester samt varer og tjenester relatert til 
eiendommer og kontorutstyr. De fleste av våre leverandører 
er fra Norden, Vest-Europa eller Nord-Amerika.

For å sikre en rettferdig og transparent anskaffelsesprosess 
gjennomføres anskaffelser i DNB i henhold til konsernets prin-
sipper og retningslinjer for anskaffelser og en definert anskaf-
felsesprosess. Vurderinger og tiltak relatert til samfunnsansvar 
er en integrert del av disse prosessene, både før beslutningen 
om leverandør er tatt og i løpet av kontraktsperioden.

Forventningene til leverandøren presiseres i anbudet og i 
kontrakten, som også inneholder DNBs prinsipper for ansvarlig 
leverandøratferd. Prinsippene er basert på regelverk og OECDs 
retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs Global Compact, 
FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettig-
heter og ILOs kjernekonvensjoner. Prinsippene stiller tydelige 
krav med hensyn til menneskerettigheter og arbeidsstandar-
der, miljøstyring og etisk utøvelse av egen virksomhet, samt 
leverandørens ansvar overfor underleverandører. 

DNB bruker analyse- og delingsverktøyet EcoVadis for å støtte 
oss i vurderingen av hvordan leverandørene håndterer risiko 
og muligheter relatert til samfunnsansvar. I dette arbeidet 
prioriterer vi de største og/eller de mest kritiske leverandø-
rene, eller leverandører som på grunn av bransje, geografi 
eller historikk vurderes å ha høyere risiko. Ved slutten av året 
hadde leverandører som til sammen representerer 65 prosent 
av DNBs relevante leverandørutgifter, gjennomgått denne 
analysen og mottatt tilbakemelding og forslag til forbedringer 
i sitt arbeid med samfunnsansvar. Analyseresultatene inngår i 
leverandørevalueringen og diskuteres i leverandørmøtene for 
å utfordre leverandøren til å være bevisst sitt samfunnsansvar 
og jobbe for kontinuerlig forbedring. 

Vi stiller også krav til og jobber med leverandørene vedrørende 
tema som er spesielt relevante for den varen eller tjenesten som 
leveres. Eksempelvis har vi jevnlig dialog med våre leverandører 
av renhold og kantinedrift om tiltak for en mer miljøvennlig 
drift, og vi stilte krav om samfunnsansvarssertifiseringen TCO 
Certified da banken i 2017 bestilte nye PC-er til alle sine ansatte. 
Videre, i tråd med konsernstrategien, styrket vi i 2018 fokuset 
på mangfold og likestilling i anskaffelsesprosessen, spesielt 
for tjenesteleverandører fra bransjer der dette vurderes som 
en større utfordring.
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I 2018 utførte DNB tre stedlige leverandørrevisjoner for å 
verifisere etterlevelse av prinsippene for ansvarlig leveran-
døratferd. Revisjonene gjennomføres i samarbeid med en 
ekstern revisor, og leverandørene plukkes ut basert på en 
vurdering av risiko og kritikalitet. I 2018 reviderte vi to av våre 
større IT-partnere samt en underleverandør av vår leverandør 
av kontorklær. DNB følger opp eventuelle funn i etterkant av 
revisjonen, og vi opplever at revisjonene gir viktige bidrag til 
forbedringer og læring både for DNB og for leverandørene.

Vi har etablert en Supply Chain Sustainability-ledergruppe hvor 
sentrale innkjøpsfunksjoner er representert. I SCS-ledergruppen 
vurderer man hvilke leverandører som skal revideres ut fra 
ovennevnte metodikk, og evaluerer ulike initiativer for å sikre 
en ansvarlig og bærekraftig innkjøpspraksis. Innkjøpsarbeidet 
og forslag fra SCS-ledergruppen må siden godkjennes i en 
SCS-styringsgruppe som består av sentrale ledere innen rele-
vante fagområder. På denne måten sikrer vi en god evaluering 
av effekten ulike tiltak har på vår innkjøpspraksis. Vi fortsetter 
med denne praksisen også i 2019. Vi er godt fornøyd med 
arbeidet med ansvarlige innkjøp, spesielt innenfor innkjøp 
av juridiske tjenester der vi stiller krav til likestillingsstrategi 
hos de største advokatfirmaene. Dette er noe som har skapt 
ringvirkninger i bransjen.

Arbeidet framover vil fortsette langs de samme linjene som i 
2018, med leverandørrevisjoner, evalueringer gjennom EcoVadis 
og dialog rundt prioriterte tema, med det formål å redusere 
risiko og bidra til forbedringer i leverandørkjeden til gagn for 
DNB, leverandørene og samfunnet.

Lenke til Bærekraftsbiblioteket:
dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html
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 Klimarelaterte 
risikoer og muligheter

Ved å slutte oss til TCFD (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures) i 2017, har vi forpliktet oss til gripe fatt i 
og rapportere på vår håndtering av klimarelaterte risikoer og 
muligheter. Vårt formål er todelt: å gi investorer og aksjonærer 
en mulighet til å ta mer informerte beslutninger om DNB og å 
signalisere til våre kunder at vi ønsker mer informasjon fra dem.

DNBs deltakelse i to TCFD-pilotprosjekter i 2018 ga oss mulig-
heten til å reflektere over hvordan vi forstår og håndterer 
klima relaterte risikoer og muligheter. Vår første betydelige 
klima rapportering i henhold til TCFD, var CDP-rapporten¹⁾ 
fra 2018, som DNB – som eneste nordiske bank – fikk topp-
karakteren A for. I tillegg skal vi publisere vi en TCFD-rapport 
i bærekraftsbiblioteket vårt (lenke side 47). Nedenfor er et 
utdrag av DNBs TCFD-relaterte informasjon for 2018, under 
fire anbefalte overskrifter: virksomhets styring, strategi, risiko-
styring og mål og tiltak.

1 VIRKSOMHETSSTYRING

Samfunnsansvar er en av DNBs fire strategiske bærebjelker, 
som styret i DNB har det overordnede ansvaret for.

DNBs styringsprinsipper for samfunnsansvar, som legger 
grunnlaget for våre forpliktelser, prosesser og målinger av 
samfunnsansvar (herunder klimaarbeid), ble i 2018 løftet til 
øverste nivå i DNBs virksomhetsstyringshierarki. Arbeidet 
forankres regelmessig i styret, og en årlig internkontroll følger 
mål og tiltak innen integrering av samfunnsansvar.

2 STRATEGI: SCENARIOANALYSE

I tråd med stadig økte regulatoriske krav til klimarapporter ing 
og bærekraftig finans har DNB begynt å vurdere klima risiko og 
 -muligheter på selskaps- og portefølje nivå. Scenario  analyse, 
som anbefales av TCFD for å identifisere mulige utfall for 
klima relaterte risiko- og mulighets faktorer, er én måte vi 
gjør dette på. DNB deltok i 2018 i to pilotprosjekter i regi av 
FNs miljøprogram UNEP FI for å utvikle bedre rapporterings -
standarder ved hjelp av scenarioanalyse.

BANKPILOT: SCENARIOANALYSE AV 
KREDITTPORTEFØLJE
I UNEP FIs Banking Pilot deltok DNB i en arbeidsgruppe 
med 15 andre internasjonale banker. I samarbeid med Oliver 
Wyman og Acclimatise utviklet arbeidsgruppen metodologier 
for å stressteste egen kredittportefølje i 1,5-, 2- og 4-graders 
scenarier. Klimascenarier ble integrert av Potsdam Institute 
for Climate Impact Research (PIK) og International Institute 
for Applied Systems Analysis (IIASA). DNBs casestudy i piloten 
besto i å scenarioteste DNBs upstream olje- og gassportefølje. 
Fase I av UNEP FIs pilot er gjennomført, men det gjenstår 
fortsatt noe arbeid for å utvikle modeller som er tilstrekkelig 
treffsikre. Blant annet må klimascenariene bedre tilpasses 
finansiell analyse og bedre belyse konsekvenser i et kortere 
perspektiv. Deltakerne i piloten publiserte sitt arbeid i to 
rapporter, Extending Our Horizons og Navigating a New 
Climate, i henholdsvis april og juli 2018. Fase II av UNEP FIs 
pilot har oppstart våren 2019.

INVESTERINGSPILOT: SCENARIOANALYSE AV 
INVESTERINGSPORTEFØLJE
I UNEP FIs Investor Pilot deltar DNB Asset Management 
aktivt i utviklingen av en standardisert metode for aggregert 
og repeterbar rapportering av de mest vesentlige klima-
dataene. Metoden, utviklet sammen med CarbonDelta, bruker 
scenario analyse til å gi et mer fram overskuende bilde av 
klima relaterte risikoer og muligheter i selskaper og porteføljer 
enn hva måling av karbon avtrykk gir (DNBs karbonavtrykk 
er rapportert på side 65). Dette er en viktig betraktning å ta 
inn i investeringsprosessen, men samtidig svært kompleks. 
DNBs konkrete casestudy blir levert våren 2019.

Framover vil vi fortsette arbeidet med stresstesting og scena-
rioanalysearbeid, med et bredere omfang både i form av bransjer 
og scenarier. Formålet er å kunne identifisere og innregne 
langsiktig klimarisiko i et mer kortsiktig kunde engasjement.
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3 RISIKOSTYRING

DNBs mest vesentlige klimarelaterte risikoer og muligheter 
oppstår i forbindelse med utlån til bedriftskunder. Derfor 
vurderer vi faktorer relatert til miljø, sosiale forhold og eier-
styring (ESG – Environmental, Social and Governance), som 
omfatter klimarisiko, i alle bedriftskundesaker som en del av 
DNBs kredittrisikostyringsprosess. Dette arbeidet har blitt 
styrket gjennom 2018. Dessuten er vi også aktive overfor våre 
kunder for å hjelpe dem til å bli tilpasningsdyktige virksom-
heter som lykkes med overgangen til et lavkarbonsamfunn. 
DNBs grønne obligasjoner og grønne utlån er eksempler på 
insentiver ende finansielle produkter som fremmer klimarobust 
virksomhet (se Ansvarlige utlån og investeringer på side 61).

DNBs miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO 14001, 
og DNBs ESG-risikostyring er en del av den årlige ISO 14001- 
revisjonen utført av DNV GL.

4 MÅL OG TILTAK

DNB rapporterer på klimagassutslipp, som inkluderer scope 1, 
scope 2 og en del av scope 3²⁾, i vårt årlige klima- og energi-
regnskap (se Bærekraftsbiblioteket, lenke side 47). Vi følger 
bedriftsstandarden fra Greenhouse Gas Protocol (GHG 
Protocol Corporate Standard) og rapporterer både i henhold til 
markedsbasert og lokasjonsbasert metode. Vi rapporterer også 
på karbonutslipp innen scope 3 fra ansattes forretningsreiser.

For å bedre forstå klimapåvirkning jobber DNB for tiden med 
en rekke initiativer som skal øke åpenheten rundt indirekte 
klima eksponering i flere av våre hoved sektorer. For eksempel 
arbeider DNB Asset Management aktivt sammen med andre 
norske investorer opp mot norske børsnoterte selskaper for å 
bidra til foretrukket TCFD-rapportering for investorer. Gjennom 
bedre informasjon fra selskaper kan vi utføre mer pålitelige 
scenario analyser på selskapsporteføljenivå, og til syvende 
og sist hjelpe våre portefølje forvaltere med å oppnå bedre 
risiko justert avkastning og generere verdi for våre fonds-
kunder. Et annet eksempel er DNBs deltakelse i FNs Global 
Compact Business Action Platform for the Oceans, som vil gi 
bedre innsikt i klima relaterte risikoer og muligheter, slik som 
konkrete initiativer for å redusere utslipp av klimagasser fra 
maritime sektorer.

1)  CDP, tidligere Carbon Disclosure Project, er en stiftelse som med investorer i ryggen har til hensikt å hjelpe næringsliv og myndigheter 
til å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning.

2)  Scope 1: Alle direkte utslipp der organisasjonen har operasjonell kontroll. Obligatorisk rapportering. 
Scope 2: Alle indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi, slik som elektrisitet eller oppvarming/kjøling, der organisasjonen har 
     operasjonell kontroll. Obligatorisk rapportering. 
Scope 3:  Utslipp som er et resultat av selskapets ulike aktiviteter, men som ikke er kontrollert av selskapet, det vil si at de er indirekte. 

Frivillig rapportering.
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 DNBs skattebidrag

HVOR MYE SKATT BETALTE DNB-KONSERNET I 2018? 

⦁ Inntektskatt: 4 576
⦁  Ikke fradragsberettighet 

merverdiavgift: 1 159
⦁ Arbeidsgiveravgift: 1 434
⦁ Finansskatt: 547¹⁾
⦁ Annen skatt: 61

7 777
millioner kroner

Betalt skatt utgjør en kostnad for konsernet og inkluderer:

⦁ Inntektsskatt 
Konsernet betaler skatt på inntekt generert i de enkelte land 
basert på interne skatteregler i landet hvor de respektive 
enhetene er skattemessig hjemmehørende. Betalt inntekt-
skatt er faktisk betalt skatt i løpet av året uavhengig av hvilket 
inntektsår skatten er relatert til. 

⦁ Ikke fradragsberettiget merverdiavgift
DNB betaler merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester. 
Konsernet får bare delvis fradrag for inngående merverdi avgift, 
slik at store deler av avgiften er en kostnad for konsernet. 
Beløpet omfatter all inngående merverdiavgift på kjøp av 
varer og tjenester som det ikke gis fradrag for.

⦁ Arbeidsgiveravgift
Som arbeidsgiver er DNB pålagt å betale arbeidsgiveravgift 
og andre sosiale avgifter basert på lønn og andre ytelser til 
de ansatte. 

⦁ Finansskatt
Finansskatt ble innført i 2017 og er en tilleggsskatt som 
pålegges selskaper innen finanssektoren. Skatten består av 
to elementer: forhøyet inntektsbeskatning av finansforetak 
(2 prosentpoeng) og en ekstraskatt for arbeidsgivere i finans-
bransjen på lønnsgrunnlaget (5 prosentpoeng). 

⦁ Annen skatt
Dette kan for eksempel være kildeskatt på renter og utbytte 
som DNB ikke kan trekke fra i annen skatt. 1)  Består av forhøyet inntektsskatt på 166 millioner kroner 

og ekstra arbeidsgiveravgift på 381 millioner.

HVOR MYE SKATT KREVDE DNB-KONSERNET INN PÅ 
VEGNE AV MYNDIGHETENE I 2018?

4 030
millioner kroner

⦁  Skattetrekk ansatte: 2 976
⦁  Merverdiavgift innbetalt 

til myndighetene: 472
⦁  Annen skatt: 582

I tillegg til skatt betalt av konsernet selv krever DNB gjennom 
sin forretningsvirksomhet inn følgende skatt på vegne av 
myndighetene:

⦁ Skattetrekk ansatte
I mange land er det påkrevd at arbeidsgiver tilbakeholder skatt 
og andre sosiale avgifter ved utbetaling av lønn til ansatte. 

⦁ Merverdiavgift innbetalt til myndighetene
DNB skal innberette og kreve inn merverdiavgift på omset-
ning av avgiftspliktige varer og tjenester. I tillegg beregner 
og betaler DNB merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester 
fra utlandet. Netto avgift innberettes og innbetales til lokale 
skattemyndigheter i de enkelte land. 

⦁ Annen skatt 
Dette kan for eksempel være kildeskatt trukket på rente-
utbetalinger og utbytte som kreves inn på vegne av myndighetene.

DNB bidrar til samfunnet på mange måter i de landene der konsernet er representert. Skatt er et av områdene hvor DNB bidrar 
vesentlig til samfunnet, og i land-for-land-rapporten vises betalt skatt i de landene der DNB har virksomhet (se rapporten i 
Bærekraftsbiblioteket, lenke side 47).

I oversikten nedenfor presenteres også andre bidrag på skatte området ut over betalt skatt. 

Skattebidraget utgjorde i 2018 totalt 11 807 millioner kroner, hvorav 7 777 millioner var skatt betalt til myndighetene og 4 030 
millioner var skatt innkrevd på vegne av myndighetene.
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Skape de beste 
kunde opplevelsene

HVORFOR ER TEMAET VIKTIG?

Å skape de beste kundeopplevelsene handler både om å tilby 
brukervennlige produkter og tjenester samt å være åpne om 
prisingen av det vi tilbyr.

Å levere gode kundeopplevelser er en forutsetning for vår 
eksistens. For å hjelpe kundene med å være i forkant må vi også 
forstå deres behov. Dette handler blant annet om å tilby enkle 
og relevante løsninger, være tilgjengelig og levere transparente 
og konkurransedyktige betingelser og god kundebetjening. 
Gjennom å skape tillit og tilby gode kundeopplevelser skal vi 
gjøre oss fortjent til kunderelasjonen.

Våre styringsprinsipper for samfunnsansvar er retningsgivende 
for all utvikling av produkter og tjenester. Styringsprinsippene 
for etikk, Code of Conduct, skal også bidra til bevissthet om 
og etterlevelse av den høye etiske standarden som kreves av 
medarbeiderne våre. Åpen, tydelig og sannferdig kommunika-
sjon som ivaretar kundens interesser i forbindelse med salg og 
rådgivning, er et grunnleggende prinsipp. Både etikkreglene 
og prinsipper for samfunnsansvar er gitt av styret i DNB. Les 
mer om dette i Eierstyring og selskapsledelse fra side 74. 

HVA BLE GJORT I 2018? 

KUNDETILFREDSHET
Kundetilfredsheten hos personkunder viste sterk framgang 
gjennom hele året og økte fra 70,4 poeng ved utgangen av 2017 
til 75,3 poeng i fjerde kvartal 2018, noe som er over målet på 
75 poeng. Kundene synes vi har god kundebehandling (nevnes 
av 37 prosent), og øvrige tilbakemeldinger er god responstid, 
tilgjengelighet, kompetanse og gode produkter. Samtidig ser 
vi at de kundene som er mindre fornøyd, gjerne oppgir pris 
knyttet til økte lånerenter som én av forklaringene. De ser 
DNB som «lite proaktiv til å sette ned renter». Likevel mener 
vi at DNB er konkurransedyktig på pris, og det er generelt 
liten forskjell mellom bankene. Det blir derfor viktig å jobbe 
enda bedre framover med å synliggjøre bankens vilkår og 

tilbud, slik at kundene får et best og mest mulig riktig bilde 
av DNBs priser.

PRODUKTSJEKKEN 
I løpet av 2018 ble alle produkter og tjenester gjennomgått, 
vurdert og godkjent, og enkelte produkter ble sanert. Denne 
«produktsjekken» er forankret i konsernstandard for godkjenning 
av produkter og tjenester som en del av risikostyringsramme-
verket. Standarden har som formål å sikre høy kvalitet i vår 
portefølje av produkter og tjenester og dermed gi økt konkur-
ransekraft og kundetilfredshet, styrke omdømmet og ivareta 
konsernets samfunnsansvar. Konsernstandarden og rutiner 
for etterlevelse skal understøtte effektiv produktutvikling 
og -godkjenning og bidra til innovasjons- og endringskraft. 

PRODUKTER OG TJENESTER 
Ny mobilbank
Den nye mobilbanken vil bli våre kunders viktigste digitale 
bankverktøy. For å skape et best mulig mobilt bankkontor 
har kundene vært i sentrum under hele reisen. Kvantitative 
brukerundersøkelser og grundig testing har dannet grunnlaget 
for alle valgene som er tatt.

Kunder ble involvert allerede før den første betaversjonen, 
og de har gitt oss konkrete tilbakemeldinger både på funk-
sjonalitet og design. Basert på deres innspill lanserte vi en 
tidlig prototype der flere tusen DNB-ansatte fikk mulighet 
til å teste skjelettet av det som nå er mobilbanken, og være 
med på å forme det som senere skulle lanseres til hele Norges 
befolkning. I løpet av høsten og vinteren ble enda flere tusen 
kunder invitert til å delta i den åpne betatestingen.

Allerede to uker etter lanseringen i januar 2019 hadde mer 
enn en halv million kunder tatt i bruk den nye mobilbanken. 
Dette er likevel bare starten, og vi skal fortsette å berike 
mobilbanken med ny funksjonalitet for å forenkle og forbedre 
bankhverdagen til alle bankkunder i Norge. 

Boliglånssøknad på nett
Når kundene søker boliglån på nett, har DNB samtykkebasert 
innhenting av opplysninger fra Altinn/Skatt. Dette er veldig raskt 
og enkelt for kunden og sikkert for banken. Samtykkebasert 
innhenting av lønnsopplysninger er en sikrere måte å innhente 
dokumentasjonen på, vanskeligere å forfalske og er i tråd med 
personregelverket. Kundene trenger kun å samtykke med Bank ID.

DNB-konsernet

52

2. Slik skaper vi verdier – Kundene



Bank uten internett 
I 2018 oppdaterte vi informasjonsheftet om hvordan man kan 
bruke banken uten internett (‘Bank uten internett’), rettet mot 
de av personkundene våre som ikke er digitale kunder. Heftet 
opplyser om alle mulighetene man har som ikke-digital kunde 
i DNB og hvilke produkter og tjenester vil tilbyr dem, slik at 
de kan ta hånd om sin personlige økonomi. Vi er opptatt av 
at kundene våre skal føle at vi er deres bank, og at vi gjør det 
vi kan for å møte deres behov. Tjenestene inkluderer blant 
annet telefonbetjening, kontoutskrift i posten, avtale-, brev- 
og telegiro, informasjon om disponenter, BankID osv.

TALL FRA FINANSKLAGENEMDA
Finansklagenemnda Bank behandler tvister som gjelder 
privatpersoners kontraktsforhold med banker, finansier-
ingsselskaper, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskaper. 
Antall saker i Finansklagenemnda er en indikator på hvor god 
DNB er til å levere produkter og tjenester i tråd med kundens 
forventninger og behov.

Sekretariatet for Finansklagenemnda registrerte totalt 4 674 
nye saker i 2018 tilknyttet bank og forsikring, og 325 av disse 
gjaldt DNB. Av våre 325 saker var det kun 70 saker som var 
gjenstand for nemndsbehandling, hvorav 60 av sakene gikk 
i vår favør og 10 av sakene gikk i favør av kunden. Antallet 
saker i Finansklagenemnda er som ventet, sett i forhold til 
antall personkunder vi har og sammenlignet med tidligere 
år og med andre finanskonsern. Resultatet i sakene er også 
som ventet og viser at DNB har få saker som går i disfavør av 
banken. Dette anses som et godt resultat.

VEIEN VIDERE 

Det store flertallet av norske bankkunder er digitale, og de 
ser ikke behov for kontakt med et menneske ved bruk av 
hverdagsbanken. Men i situasjoner med store økonomiske 
konsekvenser er kundene tydelige på at de ønsker å drøfte 
alternativer og få rådgivning av et menneske. Kundene 
forventer fortsatt at «Bank skal være Bank». Det betyr at vi 
alltid må levere på kundenes forventninger og behov, det 
være seg digitale produkter og tjenester eller mer tradisjonell 
rådgivning, der dette er ønskelig.

Framover vil vi i den nye mobilbanken tilby stadig mer inno-
vative og unike løsninger for våre kunder, og vi må tilby minst 
like gode tjenester som de nye tredjepartsaktørene for å 
beholde kunderelasjonen.

Vi har en lang liste med funksjonalitet og tjenester som skal 
gjøres tilgjengelig i mobilbanken. Vi vil derfor prioritere 
utvikling slik at vi dekker de viktigste kundebehovene så raskt 
som mulig. Kontinuerlig videreutvikling, rask leveransetakt 
og evne til hurtig å omstille oss vil være viktige kriterier for 
å lykkes med dette.
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 Et utvalg andre nye 
produkter og tjenester

DNB Puls

Bedriftsappen DNB Puls ble lansert i november 2018 og er 
et økonomisk styringsverktøy for små bedrifter. Den gir full 
oversikt over bedriftenes økonomi og er en slags «finans-
direktør i lomma».

SMEdig

SMEdig er en digital satsing for kunder i bedrifts segmentet, 
og foreløpig er det søknad om ned betalings lån og kasse-
kreditt som er dekket i løsningen. Etter hvert skal den utvikles 
for å dekke flere kreditt produkter og flere kunder. Målet for 
SMEdig er å forbedre kundeopplevelsen, forenkle hverdagen 
for kunde ansvarlige og sikre bedre kvalitet på beslutnings-
støtte og rådgivning.

Enkel Bilhandel

Appen Enkel Bilhandel ble lansert i midten av februar 2018. 
Dette er en app for kjøp av bruktbil som håndterer kjøps-
kontrakt, betaling, eventuell låne finansiering, forsikring og 
omregistrering.

Spare

Spare-appen ble lansert i 2017 og samler alt om sparing på 
ett sted. Sparekontoen vises rett i appen, i tillegg til alt fra 
BSU og pensjonssparing til aksjer. I appen kan man også legge 
inn sparemål, kjøpe fond og få full oversikt til enhver tid. Ved 
utgangen av 2018 hadde Spare blitt lastet ned 327 113 ganger.

Credit Manager

Credit Manager er et nytt digitalt verktøy for stor kundene 
der man i første omgang får en oversikt over alle selskapets 
lånefasiliteter og enkelt kan søke om ny eller øke eksisterende 
kreditt. Løsningen videre utvikles til å omfatte mer funksjon-
alitet og flere tjenester for storkundene.

Aino

Aino er en chatrobot («chatbot») som svarer på enkle kunde-
henvendelser i nettbanken. Chatboten henviser til kunderåd-
giver dersom den selv ikke kan svare på forespørselen. Fra 
lanser ingen i juni til utgangen av 2018 svarte Aino på over 
238 000 henvendelser.

Markets 

Innen valuta- og aksjehandel og verdipapirtjenester er DNBs 
selvbetjeningsløsninger blitt videreutviklet. Dette inkluderer 
også de mobile løsningene. Innenfor risikostyringsproduk-
ter har vi forbedret våre digitale løsninger for å integrere 
bankens systemer med kundenes styringssystemer. Spesielt 
gjelder dette innenfor transaksjonsbekreftelse, oppdaterte/
verdivurderte kundeporteføljer og ivaretakelse av kundenes 
behov for myndighetsrapportering.

Markets' analyseprodukter innenfor aksjer, makro og kreditt er 
nå samlet i en analyseportal for profesjonelle investorer. I 2018 
var det en betydelig økning i antall websendinger med analy-
ser og råd innenfor et bredt spekter av kapitalmarkedstema.

Innenfor verdipapirer og derivater har DNB i 2018 tilrettelagt for 
økt åpenhet knyttet til prising, og kundene får nå informasjon 
om bankens beregnede fortjenester på inngåtte transaksjoner. 
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Innovativ 
forretningsmodell og 
produkt utvikling

HVORFOR ER TEMAET VIKTIG?

Basert på erfaringer med andre digitale tjenester forventer 
kundene våre banktjenester som forenkler og effektiviserer 
hverdagen deres. Dette, sammen med rask teknologisk 
utvikling, endring i reguleringer og nye konkurrenter, byr på 
nye utfordringer og muligheter. 
 
Vårt mål er å skape de beste kundeopplevelsene, samtidig som 
vi leverer på finansielle mål og tilfredsstiller myndighetskrav.

For å skape lønnsom vekst fremover må vi forbedre eksis-
terende virksomhet og samtidig skape nye inntektsstrømmer 
fra tjenester vi ikke har i dag. Innovasjonskraften vår ligger i å 
kombinere dyp bankforståelse med smarte løsninger og ikke 
minst være gode på gjennomføring. Det forutsetter at vi gjør 
tydelige prioriteringer og bruker ressursene våre effektivt.

HVA BLE GJORT I 2018?

DNB har tatt flere grep på området og det er et sterkt og 
positivt engasjement for innovasjon i organisasjonen. Ikke 
minst har det betydd mye med et samlet fokus på innova-
sjonskraft via vår nye strategi. 

I starten av 2018 opprettet vi New Business som et eget 
forretningsområde. New Business har ansvaret for fire konsern-
overgripende satsingsområder i DNB: data og kundeinnsikt, 
betaling og infrastruktur, Open banking og teknologianvend-
else og partnerskap. 

New Business bidrar til å effektivisere og akselerere utvik-
lingen av nye inntektskilder og konkurransekraft innenfor de 
eksisterende kundesegmentene, samtidig som de identifiserer 
og realiserer nye forretningsmuligheter.

For å møte konkurranse fra teknologiselskaper har DNB 
utarbeidet en metode for å prioritere de prosjektene som bør 
gjennomføres med en smidig tilnærming. Dette er en måte å 
styre prosjekter på som er vanlig i teknologiselskaper, hvor det 
utvikles og testes kontinuerlig. En sentral effekt er at vi kan 
teste idéer raskere og på den måten unngå kostnader knyttet 
til utvikling av løsninger som av ulike grunner ikke fungerer. 

HØY SCORE PÅ INNOVASJON
DNB opererer i et marked med sterk innovasjonskonkurranse, 
hvor både eksisterende banker og nye aktører kontinuerlig 
ser etter muligheter for å skape økt verdi for kundene. I et 
slikt marked er det en styrke at merkevaremålinger viser at 
DNB utmerker seg positivt på verdiene innovativ og moderne. 
Kundene våre opplever at vi er tidlig ute med nye løsninger.
 
SAMARBEID MED ANDRE
Vi samarbeider med StartupLab, Norges største og beste 
teknologi-inkubator, på en rekke områder. Et eksempel er den 
ledende fintech-akseleratoren i Norge, DNB NXT Accelerator. 
Vi samarbeider også med Digital Norway for å dele læring 
om digitalisering av Norge, og med NTNU på temaer som 
kunstig intelligens (AI), blant annet i samarbeid med aktører 
som Telenor, Equinor og SINTEF.

Nye måter å samarbeide på har ført til venture-investeringer 
i selskaper som Payr, Spiir og FundingPartner. DNB skapte i 
2018 en regnskapsløsning for bedriftskunder i samarbeid med 
Lucalabs. Vi kombinerte også investering med partnerskap 
gjennom samarbeidet med 11:FS, et av verdens ledende selska-
per innen finansiell teknologi, ved å etablere selskapet 11:FS 
Foundry. Selskapet tilbyr en helt ny tilnærming til digitalisering 
av banktjenester: en fleksibel kjernearkitektur som gjør det 
mulig for leverandører av finansielle tjenester å forlate gamle 
systemer og foreldet infrastruktur. Den første oppgaven i 
dette samarbeidet vil være å se på om vi kan optimalisere 
DNBs verdikjede for usikret kreditt. 

DIGITAL HOUSE
Når vi lanserer produkter i markedet, som krever forbedringer 
i stadig økende fart, er det også behov for å utnytte kompe-
tansen og den etablerte arbeidsmetodikken i dedikerte team.

På bakgrunn av dette ble ett av våre tre bygg i Bjørvika etablert 
som «Digital House» i 2018. Her har vi samlokalisert IT og forret-
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Informasjonssikkerhet 
og stabile IT-systemer

HVORFOR ER TEMAET VIKTIG?

Som Norges største bank og sentral oppgjørsbank er DNB en 
viktig samfunnsaktør, og det krever at vi har brukervennlige, 
stabile og sikre løsninger – for våre kunder og samfunnet 
for øvrig. Et velfungerende bankvesen er grunnleggende for 
å kunne gjennomføre betalinger i butikk, betale regninger 
samt foreta overføringer mellom kontoer i alle banker og land.

DNB drifter og forvalter en rekke IT-systemer og håndterer 
informasjon av både personlig og forretningsmessig karakter. 
Nye digitale tjenester, ny teknologi og et komplekst trussel-
bilde krever både at vi har betydelige tekniske sikringstiltak 
på plass og at vi har ansatte med god kunnskap om hvordan 
digitale tjenester og informasjon forvaltes på en trygg måte. 
Dette er avgjørende for å opprettholde kundenes tillit og 
dermed vår konkurransekraft. Stabile og sikre IT-systemer 
er også en grunnleggende forutsetning for å kunne øke vår 
innovasjonskraft i årene som kommer.

HVA BLE GJORT I 2018?

I løpet av det siste året er organiseringen av IT- og sikkerhets-
funksjonene blitt gjennomgått og tilpasset dagens bankdrift. 

Det ble gjort en rekke tiltak, både prosessrelaterte og tekniske, 
som bidro til å øke driftsstabiliteten i 2018. Blant annet ble 
det etablert proaktiv overvåkning av DNBs viktige systemer 
og forbedrede høytilgjengelighetsløsninger for flere tjenester. 
I tillegg ble DNBs eksterne nettverkslinjer flyttet til et nytt 
datasenter i Akershus i 2018, etter at selve stormaskinen ble 
flyttet til samme sted i 2017. Videre ble underliggende infra-
struktur for å håndtere kredittkort oppgradert og forbedret 
og stormaskinen for katastrofesituasjoner ble oppgradert og 
fikk økt kapasitet.

DNB har høstet resultater av dette arbeidet i form av bedret 
driftsstabilitet. I 2015 hadde vi hendelser på 110 av årets dager 
som medførte at kundetjenester for eksempel i nettbanken, 

ningsområder for alle utviklingsprosjekter. Spesielt i de store 
utviklingsprosjektene som ny mobilbank for personkunder og 
DNB Puls, en ny måte å bruke banken på for bedriftskunder, 
har vi erfart at team med kompetanse fra både forretning 
og IT, fra start til levering, fører til raskere avklaringer og 
fremdrift. Det samme gjelder for prosjekter med høy teknisk 
kompleksitet. Ett eksempel er vår nye chatbot Aino, der vi har 
tatt i bruk maskinlæring og kunstig intelligens. Chat er den 
raskest voksende kanalen til kundesenteret til DNB, med over 
1,5 millioner henvendelser i året, og Aino har sørget for fort-
satt personalisert kundeopplevelser kombinert med sømløs 
overgang til rådgiver for mer komplekse henvendelser. Aino 
har blitt godt mottatt av våre kunder og har mer enn halvert 
chat-trafikken til kundesenteret siden lanseringen. 

VEIEN VIDERE

På bakgrunn av våre positive erfaringer med sammensatte 
team i året som er gått, ønsker vi gjennom 2019 å øke og bedre 
samarbeidet mellom ulike forretnings- og støtteområder i 
banken ytterligere.

Vi står foran et fundamentalt skifte i måten bankene jobber 
på. Blant annet ser vi dette innenfor Open Banking som 
handler om at bankene åpner opp sin infrastruktur via sikre 
og gode grensesnitt, slik at tredjepartsutviklere kan lage nye 
tjenester og brukeropplevelser for kundene. Open Banking vil 
i 2019 virkelig begynne å ta form i Europa, i stor grad som en 
konsekvens av innføringen av PSD2-direktivet, som også treffer 
Norge. DNB har en betydelig satsing på dette området, og vi 
kommer til å fortsette det gode arbeidet med å skape verdier 
for DNB og kundene våre i tett samhandling med tredjeparter.
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i perioder var utilgjengelig eller hadde lang responstid. I 2016 
var dette antallet redusert til 74, mens det i 2017 og 2018 var 
henholdsvis 38 og 27 dager med slike hendelser. Det er en 
forbedring på 75 prosent siden 2015 og en forbedring på 29 
prosent siste år. 

Konsernet følger en treårig handlingsplan for informasjons-
sikkerhet og jobber løpende med å utvikle og forsterke sikker-
hetsløsningene. Det er gjort betydelige investeringer og flere 
forbedringer er gjennomført. Viktige elementer er å ha flere 
nivåer med robuste sikkerhetstiltak, kontinuerlig forsterke og 
oppgradere IT-løsninger, styrke sikkerhetskompetanse blant 
ansatte og videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 
Videre er det fokus på økt automatisering og kontinuerlig 
måling av sikkerhetsnivået. DNB forsterket i 2018 beskyttelsen 
av IT-infrastrukturen, forbedret bruker- og tilgangsstyrin-
gen, forsterket forsvaret mot digitale bedragerier og styrket 
opplæring i IT-sikkerhet for IT-spesialister. Det kontinuerlige 
kommunikasjonsarbeidet og den generelle opplæringen i 
informasjonssikkerhet for alle ansatte i konsernet ble videreført. 
Kampanjen Nasjonal sikkerhetsmåned ble gjennomført også 
i 2018, og fikk stor oppslutning internt i DNB.

Dersom DNB skulle bli rammet av en alvorlig IT-hendelse, 
er det avgjørende å håndtere den effektivt slik at vi raskt 
får gjenopprettet normal drift. For å styrke denne evnen 
ble konsernets kriseorganisasjon i 2018 tilpasset dagens 
organisering og forretningsdrift, og den nye kriseledelsen 
gjennomførte opplæring og flere øvelser. 

DNB opplever daglig cyberangrep hvor kriminelle forsøker å 
komme seg inn på våre IT-systemer, få tilgang til informasjon 
og gjennomføre digitale bedragerier. Angrepene blir stadig 
mer sofistikerte, og vi registrerer at angriperne er villige til 
å bruke betydelig med tid og ressurser for å oppnå sine mål. 
Konsernet håndterte rundt 6 500 IT-sikkerhetshendelser i 2018, 
en økning på 10 prosent fra 2017. Ingen av disse hendelsene 
fikk alvorlige konsekvenser. 

I samme periode registrerte vi en økning på 9 prosent i antall 
kunder som ble utsatt for digital svindel. I 2018 forhindret 
DNB bedragerier for 266 millioner kroner mot kundene våre. 
DNB hjelper kunder med å sikre seg mot kriminalitet og gir 
hyppig råd og informasjon om hvordan de trygt skal kunne 
bruke tjenester som nettbank, kort og mobilbank. 

VEIEN VIDERE

Stabile og sikre IT-løsninger er en helt grunnleggende forut-
setning for å drive finansvirksomhet. For å være sikre på at 
tiltakene vi setter i verk faktisk bidrar til økt sikkerhet og stabi-
litet for IT-tjenestene, må de være baserte på gode risiko- og 
sårbarhetsvurderinger. DNB har derfor styrket arbeidet rundt 
risikostyringen innen IT og skal i 2019 integrere dette i enda 
sterkere grad i IT-styringen for øvrig. På den måten forsterker 
vi sammenhengen mellom IT-risiko og risikobildet i DNBs 
forretningsområder. Samtidig skal vi fortsette å videreutvikle 
våre sikkerhetsløsninger og ytterligere styrke forsvaret mot 
cyberangrep og digitale bedragerier.

Det kontinuerlige arbeidet med å forbedre driftsstabiliteten 
videreføres. De største forbedringsaktivitetene er samlet i et 
eget program som har en risikobasert tilnærming til prioritering 
av tiltakene. For 2019 vil stabiliseringstiltak innenfor deler av 
betalingsporteføljen være en prioritert oppgave. I tillegg vil 
vi ta i bruk kunstig intelligens og maskinlæring i det etablerte 
overvåkningssystemet. Det vil gjøre oss i stand til å forutsi 
hendelser og avverge at de inntreffer. 

I tiden fremover skal styringssystemet for sikkerhet videre-
utvikles blant annet gjennom å øke forretnings- og støtte-
områdenes involvering i sikkerhetsarbeidet. Den risikobaserte 
tilnærmingen skal forbedres for å skape et mer helhetlig 
sikkerhetsarbeid, leverandørstyringen skal styrkes og krise-
håndtering utvikles ytterligere.

For å heve kompetansen og opprettholde en høy bevissthet 
innen sikkerhet, vil vi videreføre kommunikasjon og opp læ-
ring. Arbeidet innen trusseletterretning skal videreutvikles 
for å gi et godt grunnlag for risikovurderinger og strategisk 
beslutninger for konsernet.

Vi vil opprettholde innsatsen innen sikkerhet for at DNB fortsatt 
skal være en trygg og sikker finansinstitusjon for kundene og 
samfunnet for øvrig.
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Personvern

HVORFOR ER TEMAET VIKTIG?

Vi lever i en stadig mer digitalisert verden. Digitalisering gir nye 
forretningsmuligheter dersom tilgjengelig informasjon benyttes 
på en god og lovlig måte. På den ene siden kan digitalisering 
utgjøre en trussel for enkeltindividers personvern, siden mulig-
hetene for misbruk av enkeltindividers personopplysninger 
stadig øker. På den andre siden kan digitalisering være en 
fordel for enkeltindivider, ved at tjenester og produkter kan 
tilpasses etter deres ønsker og behov. Verdien av informasjon 
er derfor økende i den digitale verden. Informasjon i form av 
personopplysninger er gitt et særlig sterkt vern gjennom det 
nye regelverket i EU.

Gjennom EUs personvernforordning (GDPR) fikk EU og Norge 
nytt personvernregelverk i henholdsvis mai og juli 2018. Den 
nye personopplysningsloven¹⁾ og personvernforordningen²⁾ 
påvirker hvordan vi håndterer opplysninger om våre kunder 
og ansatte. Det nye regelverket pålegger de som er ansvar-
lige for behandling av personopplysninger flere plikter og gir 
samtidig enkeltindividet flere rettigheter. 

I det nye regelverket står gjennomsiktighet og selvbestem-
melse sentralt. Dette bidrar også til å skape tillit. Den digitale 
verden er avhengig av informasjon, og tillit er da et nøkkelord. 
I DNBs virksomhetsstyringsdokument er det presisert at DNB 
skal være en bank som kundene har tillit til. Dette betyr at 
DNBs behandling av personopplysninger må være gjennom-
siktig slik at vi er åpne om hva vi gjør, hvordan vi gjør det og 
hvorfor vi gjør det. Kundenes tillit til at vi ikke misbruker de 
personopplysningene som vi er betrodd, er helt avgjørende 
for at vi skal lykkes. 

1) Lov av 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger, i kraft 20. juli 2018.

2) Forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning).

3) «Dataportabilitet» er retten til å motta og flytte data i et alminnelig maskinlesbart format.

HVA BLE GJORT I 2018?

DNB har over flere år jobbet dedikert med å innarbeide det 
nye personvernregelverket. Det er laget gode prosesser og 
rutiner som skal sikre etterlevelse, og som er dokumentert i 
våre styrende dokumenter. Et hovedfokus i DNBs personvern-
arbeid har vært å sikre oppfyllelse av alle rettighetene som 
enkeltindivider har krav på. For å ivareta enkeltindividers 
rettigheter er det utarbeidet rutiner og prosesser for å sikre 
den enkeltes rett til informasjon, innsyn, dataportabilitet³⁾, 
retting, sletting og begrensning av behandling. 

I mai 2018 publiserte vi vår nye personvernerklæring på våre 
hjemmesider. Personvernerklæringen skal sørge for at infor-
masjon om DNBs behandling av personopplysninger er lett 
tilgjengelig til enhver tid. I personvernerklæringen presenteres 
informasjon om kundenes rettigheter slik at kundene settes i 
stand til å ivareta disse og etterprøve hvordan DNB forvalter 
de opplysninger som de har betrodd oss. Personvernerklær-
ingen er ment å bidra til gjennomsiktighet, og dokumentere 
at DNB har en oversikt over og kontroll med behandlingen 
av personopplysninger.

DNB etablerte i 2018 en prosess som ivaretar kunders rett til 
innsyn i informasjonen vi har om dem. Vi opplever at langt 
flere kunder benytter seg av sin rett til innsyn enn tidligere. 
Bare i perioden fra juni til og med desember 2018 ble det 
registrert 826 henvendelser om innsyn, mens vi i tidligere år 
kun har mottatt omlag 20 til 30 henvendelser i året. Det er 
kun registrert to formelle klager på innsynprosessen i løpet 
av 2018, noe som indikerer at DNB ivaretar retten til innsyn 
på en god måte.

DNB etablerte også nye rutiner og prosesser for håndtering 
og rapportering av brudd på personopplysningssikkerheten. 
Vi har en lav terskel for å melde slike brudd til Datatilsynet. 
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Vår erfaring er at brudd på personopplysningssikkerheten 
nå avdekkes og meldes hurtigere enn tidligere år. I 2018 fikk 
DNB verken pålegg eller overtredelsesgebyr fra Datatilsynet 
relatert til brudd på personopplysningssikkerheten. Dette 
kan tilskrives at bruddene DNB meldte, ikke ble vurdert som 
vesentlige, samt en hurtig avviksbehandling med effektive 
tiltak for å forhindre gjentakelse.

I 2018 etablerte vi en ny styringsstruktur for data, som også 
omfatter personopplysninger. Det ble opprettet et Group 
Privacy Office under Group Compliance, og det ble registrert 
personvernombud for sentrale DNB-selskaper i Norge og EU. 
Styrende dokumenter i form av DNBs standard for personvern 
og et globalt rammeverk for personvern ble også etablert. 
Disse bygger på personvernforordningens grunnleggende 
prinsipper for personvern. For å heve personvernkompetan-
sen hos ansatte, ble det i 2018 lansert en rekke obligatoriske 
e-læringskurs for alle konsernets ansatte, i tillegg til at det 
ble gitt klasseromsundervisning for en rekke miljøer i DNB. 
Det ble også etablert en rekke kompetansemiljøer som skal 
ha et særlig fokus på etterlevelse av personvernregelverket.

VEIEN VIDERE

Personvern er viktig for konsernets ledergrupper og styrer og 
vil være høyt prioritert i årene som kommer. Vi vil bygge videre 
på det grundige arbeidet som DNBs personvernprogram har 
utført og dokumentert.

Sentralt i DNBs arbeid er etableringen av en organisasjon (Group 
Privacy Office) som skal koordinere compliance-funksjonen for 
personvern både nasjonalt og internasjonalt. Group Privacy 
Office-organisasjonen vil bygges ut med flere ansatte i 2019 
slik at DNBs etterlevelse av personvernregelverket effektivt 
overvåkes, kontrolleres og rapporteres på.

DNBs mål er å sikre solid innebygd personvern i alle deler 
av DNBs virksomhet, systemer, tjenester og produkter. Vår 
personvernkultur skal sitte i veggene i DNB. Et tillitvekkende 
og betryggende personvern er en klar forutsetning for at DNB 
skal nå sine økonomiske mål.

Ansvarlige utlån 
og investeringer

Ansvarlige utlån til bedriftskunder

HVORFOR ER TEMAET VIKTIG?

DNB-konsernets ressurser skal benyttes til å løse kundenes 
behov uten at det kommer i konflikt med bankens og våre 
kunders ansvar om å bidra til en bærekraftig samfunns utvikling. 
Vi integrerer samfunnsansvar i vår virksomhet fordi det er 
moralsk og etisk riktig, samtidig som det er god risikostyring. 
DNBs langsiktige lønnsomhet er avhengig av at våre kunder 
også integrerer samfunnsansvar i sine strategiske valg. Skjer 
ikke dette, vil vår framtidige inntjening utsettes for for høy risiko.

Som långiver har DNB påvirkningskraft. Ved å stille krav til 
ansvarlighet hos våre kunder kan vi både påvirke til en positiv 
samfunnsutvikling og redusere kundenes og vår egen risiko. 

Samfunnsansvar har alltid vært viktig i DNBs kredittvirksom-
het. I 2018 har likevel vurderinger av samfunnsansvar fått en 
enda mer sentral plass i våre kredittbeslutninger. Miljø, sosiale 
forhold og virksomhetsstyring (ESG – Environmental, Social 
and Governance) er viktige faktorer i kredittbeslutninger for 
alle våre bedriftskunder.

ESG-relaterte aspekter har vært en viktig del av de mange 
tusen kundedialogene vi har gjennomført i 2018. Vi opplever 
stort engasjement og positiv respons fra kundene rundt tema-
ene. Sammen bidrar våre kunder og DNB til økt bevissthet og 
tiltak rundt risikoer og muligheter knyttet til samfunnsansvar 
og bærekraft.

HVA BLE GJORT I 2018?

DNBs strategi satte sitt klare preg på all aktivitet innen 
ansvarlige utlån i 2018. Strategien for bedriftskundene er 
operasjonalisert i 15 bransjespesifikke forretningsstrategier 
innen kreditt, og alle disse ble oppdatert i 2018. For første 
gang ble et eget kapittel om bransjespesifikt samfunnsansvar 
inkludert i alle strategiene. Mange av bransjestrategienes 
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samfunns ansvarskapitler er beskrevet i mer detalj i DNBs bransje-
retningslinjer for ESG. I 2018 ble en ny bransje retningslinje på 
plastemballasje utarbeidet og vedtatt. Denne kommer i tillegg 
til de fem eksisterende som er utarbeidet på energi, våpen 
og forsvar, sjømat, metaller og gruvedrift samt skogbruk. Alle 
DNBs bransjeretningslinjer er publisert i Bærekraftsbiblioteket 
(lenke side 64) sammen med andre retningslinjer. Oppdatering 
av eksisterende bransjeretningslinjer samt utvikling av nye er 
under arbeid og ventes ferdigstilt i løpet av første halvår 2019.

Både kredittregelverket og konsernstandarden for samfunns-
ansvar i kredittvirksomheten ble oppdatert i 2018, og i den 
forbindelse ble også ESG-hensyn tatt inn. Kredittregelverket 
ble gjennomgått på kredittseminarer i 2018, og kredittsjefene 
er sentrale i ESG-integreringen. Alle kredittmedarbeidere 
har fått kompetanseheving i ansvarlige utlån gjennom DNBs 
opplæringsplattform Motimate. Kurset er obligatorisk for alle 
medarbeidere som arbeider med kreditt til bedriftskunder, 
samt relevante medarbeidere i Risikostyring konsern (RSK). 

Rapportering og oppfølging av ESG i kredittprosessen ble 
også videreutviklet i 2018. I alle kredittsaker med verdi over 
50 millioner kroner registreres risikonivåer knyttet til utlånet. 
Etter hvert er målet å kunne rapportere også på de viktigste 
ESG-risikotypene. Det vil arbeides videre med rapporterings-
løsninger i 2019.

Innkjøpsprosessen av ESG-informasjonssystemer, som startet 
i 2017, ble avsluttet vinteren 2018. DNB har nå tilgang til tre 
eksterne kilder for ESG-analyser: Sustainalytics, MSCI ESG 
manager og Reprisk. Informasjonssystemene inneholder 
data om selskapers og bransjers ESG-risikoeksponering og er 
verktøy i risikovurderingen som gjøres av kunder og bransjer 
i kredittvirksomheten. De brukes også som et utgangspunkt 
for dialog og engasjement med kundene. Vi har utviklet og 
gjennomført omfattende opplæring i disse verktøyene. 

2018 var også året hvor vi rullet ut samfunnsansvarsambassa-
dørrollen (CR-ambassadører). Det ble utpekt CR-ambassadører 
i alle divisjoner innenfor bedriftskundesegmentene. Alle bransjer 
og regioner, både i Norge og internasjonalt, har sin dedikerte 
ambassadør. CR-ambassadørene er «lokale endringsagenter» 
med innsikt i regelverk og verktøy og er sentrale for effektiv 
utrulling og implementering av samfunnsansvarsstrategien i 
kredittprosessen i bedriftsmarkedet. Ambassadørene har stått 

for lokale opplæringstiltak og bevisstgjøringskampanjer og har 
vært tilgjengelige veiledere i bruk av ESG-informasjonskildene. 

Videre gjennomførte vi mer enn 50 workshops innenfor 
bedriftskundesegmentene, hvor dilemmaer, kontroversielle 
temaer og bransjespesifikke forhold ble diskutert. Mer enn 500 
ansatte deltok på slike workshops i 2018. CR-ambassadørene 
har vært sentrale bidragsytere i dette arbeidet.

Høsten 2018 gjennomførte vi en rekke miniseminarer, som vi 
kalte «Bærekraftsprat». Kunder i ulike bransjer som har jobbet 
godt og systematisk med bærekraft, ble invitert til å dele 
sine erfaringer. Formålet var å heve kompetansen hos våre 
ansatte. Arrangementene var åpne for alle medarbeidere, og 
utdrag fra kundenes presentasjoner inngår i bransjerelatert 
ESG-opplæring som er gjort tilgjengelig for alle ansatte.

Et rammeverk for bærekraftige produkter ble introdusert 
høsten 2018. Dette bygger på de internasjonalt anerkjente 
Green Loan Principles og angir bærekraftige formål som vil 
kvalifisere for grønne produkter i DNB. Foreløpig er ett grønt 
låneprodukt utviklet, og vi har bevilget ett lån under dette 
rammeverket i 2018. Rammeverket vil utvikles videre i 2019 
og vil inkludere flere produkter og områder av DNB.

I 2018 bevilget vi vårt første lån hvor deler av marginen 
fastsettes på grunnlag av kundens oppnåelse av spesifikke 
ESG-relaterte mål. Oppnås målene innen avtalt tid (bekreftet 
av en uavhengig tredjepart), vil kunden betale en redusert 
rente. Dersom målene ikke nås, vil kunden betale en høyere 
rente. Gjennom slike låneavtaler gir vi kunden økonomiske 
insentiver for å utvikle seg i bærekraftig retning. 

I 2018 ble ett prosjekt innen kraftproduksjon i Chile behandlet 
i henhold til Ekvatorprinsip pene. Ekvatorprinsippene er et 
globalt samarbeid mellom banker for å vurdere og styre risiko 
relatert til miljø og sosiale forhold ved prosjektfinansiering 
og prosjektrelaterte selskapslån. Les mer om dette i Bære-
kraftsbiblioteket (lenke side 64).
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VEIEN VIDERE

DNB vil fortsette å videreutvikle prosessene for å integrere 
ESG-risiko i kredittvurderinger. Vi vil videreutvikle kapitlet 
om samfunnsansvar i vårt kredittregelverk, og planlegger 
blant annet å lage mer bransjespesifikke sjekklister til hjelp 
for fastsettelse av ESG-risikonivå. Det vil også arbeides videre 
med tilrettelegging for registrering og lagring av ESG-risikonivå 
på kunder og transaksjoner. Eksisterende e-læringskurs om 
samfunnsansvar skal oppdateres, og nye skal utvikles. Det 
bærekraftige produktrammeverket som ble utviklet i 2018, vil 
utvides til å omfatte flere produkter og områder. Kundedialog 
og initiativ knyttet til samfunnsansvar overfor kunder vil fort-
sette i større omfang utover 2019. DNB ser mange muligheter 
for bærekraftig vekst og ønsker å være våre kunders sparring-
partner og rådgiver for nye forretningsmuligheter. Avdeling for 
samfunnsansvar rådgir kredittvirksomheten i arbeidet med 
integrering av ESG-hensyn og bidrar med et objektivt blikk 
på bruken av tilgjengelige verktøy og ledelsens tilnærming til 
feltet. Vi mener dette er en effektiv måte å sikre godt arbeid 
med integrering på tvers av konsernet.

DNB er godt fornøyd med integreringen av samfunnsansvar 
i utlånsvirksomheten i løpet av 2018. Dette har lagt et godt 
grunnlag for videre arbeid med samfunnsansvar, og har skapt 
positive ringvirkninger i organisasjonen. Framover vil DNB 
videreføre de igangsatte prosessene, samt innføre nye initia-
tiver i tråd med DNBs strategiske arbeid på dette området.

GRØNNE OBLIGASJONER
Vi søker aktivt etter områder der vi kan bidra til bærekraftig 
økonomisk vekst, både i Norge og gjennom vår internasjonale 
virksomhet. For å møte de ambisiøse målene satt i Paris-
avtalen må mer av den globale kapitalen gå til bærekraftige 
investeringer. Markedet for bærekraftige obligasjoner, inklu-
dert grønne obligasjoner og effektkontrakter, er en viktig del 
av dette puslespillet. Gjennom vårt omfattende nettverk av 
kunder og andre interessenter ønsker vi å være en ledende 
bank i det norske markedet for bærekraftige obligasjoner. 
Dette gjør vi ved å hjelpe våre kunder med å finansiere 
bærekraftige prosjekter og aktiviteter med bærekraftige 
obligasjoner, men også ved utstede egne obligasjoner for å 
finansiere våre bærekraftige låneaktiviteter. Per dags dato 
er vi den største utstederen av grønne obligasjoner, med et 
utestående volum på 1,6 milliarder euro, som har blitt brukt til 

å finansiere prosjekter innen fornybar energi samt til boliglån 
øremerket energieffektive boliger.

Faktorer relatert til miljø, sosiale forhold og virksomhets-
styring (ESG) blir stadig viktigere for investorer når de vurderer 
investeringsmuligheter, samtidig som de krever en høyere 
grad av transparens enn tidligere. Ved å utstede bærekraftige 
obligasjoner gir utstederne ytterligere informasjon om de 
miljømessige fordelene ved deres forretningsvirksomhet, og 
tilbyr dermed investorer mer transparens enn med vanlige 
obligasjoner.

Ansvarlige utlån til personkunder

HVORFOR ER TEMAET VIKTIG?

Et bærekraftig samfunn betyr også finansiell stabilitet for den 
enkelte. Derfor er vi opptatt av en bærekraftig privatøkonomi 
og av at folk skal ta gode finansielle beslutninger. 

Hvem som tilbys lån av oss, handler først og fremst om den 
enkelte lånekundes evne til å kunne leve med kostnaden 
som låneopptaket medfører, samt hvilken sikkerhet som kan 
stilles for lånet. 

Gjennom gode individuelle kredittvurderinger tar vi vår 
samfunnsrolle på alvor. Rådgivningen vi tilbyr, er like viktig 
som den bakenforliggende vurderingen. 

HVA BLE GJORT I 2018?

Boliglånsforskriften setter visse begrensninger for bankenes 
adgang til å låne ut penger med sikkerhet i bolig. Forskriften 
gir likevel bankene mulighet til å avvike kravene i forskriften 
for en viss andel lån, den såkalte fleksibilitetskvoten, tilsva-
rende inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal. Ved 
lån sikret i eiendom i Oslo er kvoten 8 prosent.

Fleksibilitetskvoten bidrar til at man må være mer selektiv 
enn man ville vært uten kvoten, og i 2018 valgte vi derfor at vi 
skal prioritere unge kunder i etableringsfasen som kjøper sin 
første bolig. At unge kunder i etableringsfasen er prioritert, 
utelukker imidlertid ikke bruk av skjønn for å kunne bistå 
kunder i andre livssituasjoner, for eksempel ved samlivsbrudd. 
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I tilfeller der vi benytter oss av denne fleksibiliteten, er det 
avgjørende å ikke påføre kunden en gjeldsbelastning som 
samlet sett kan gi betalingsproblemer. 

Det er en økende etterspørsel blant forbrukere etter grønne 
og mer miljøvennlige produkter og tjenester. Klimautslipp 
fra norske husholdninger kommer i hovedsak fra oppvarming 
av boligen, og som Norges største bank ønsker vi å bidra til 
å redusere disse utslippene. I 2018 lanserte vi derfor Grønt 
boliglån. Dette boliglånet gis til kunder med bolig som er 
energimerket A eller B. 

Gjennom 2018 jobbet vi med å implementere vår nye strategi 
for usikret kreditt, der vi skal tilby kredittkort og forbrukslån 
på en ansvarlig måte. Vi har blant annet vært restriktive med 
markedsføringen av denne typen produkter, og bruker for 
eksempel ikke lenger agenter, og vi har redusert og ryddet opp 
i antall kort og tilhørende vilkår. Når det gjelder forbrukslån, 
har en stabil og god kredittpolicy over tid betydd tilsvarende 
stabil og sunn utvikling i misligholdet samtidig som DNB 
har en ansvarlig innkrevingsstrategi med fokus på å hjelpe 
våre kunder til å mestre egen økonomi. Gjennom året har vi 
proaktivt tatt kontakt med kunder med betalingsproblemer 
for å hjelpe dem over på faste trekk. Dette gjør at de får en 
mer oversiktlig økonomi.

DNBs viktigste prinsipp i oppfølging av kunder med betal-
ingsproblemer er god kommunikasjon og kundeopplevelse, 
ivaretakelse av kundens totale engasjement og fokus på 
frivillig, tidlig og tilpasset løsning.
 
DNB samarbeider med inkassobyråene som utøver oppføl-
ging i henhold til vår strategi og i tråd med god inkassoskikk.

VEIEN VIDERE

Vi vil i 2019 fortsette å prioritere at førstegangskjøpere 
kommer inn på boligmarkedet, gjennom fleksibiliteten som 
gis i boliglånsforskriften.

Vi skal jobbe videre for å holde misligholdsraten på et lavt 
nivå og fortsette arbeidet med en ansvarlig strategi for 
usikret kreditt. Vi skal være proaktive og gi flere tilpassede 
råd og påminnelser for å begrense risikoen for at kunden får 
betalingsproblemer. Gjennom samarbeidet med 11:FS (les mer 
på side 55) skal vi også kunne forbedre våre tjenester innen 
usikret kreditt og tilby sluttbrukeren enda bedre muligheter 
og kundeopplevelser.

Ansvarlige investeringer 

HVORFOR ER TEMAET VIKTIG?

Ansvarlige og bærekraftige investeringer innebærer å ivareta 
miljø, sosiale forhold og god eierstyring i forvaltningen. DNB 
forvalter store verdier på vegne av sine kunder, gjennom 
DNB Livsforsikring, forvaltning av verdipapirfond og aktive 
porteføljer, samt konsernets egenkapitalinvesteringer. Hoved-
formålet med arbeidet er å oppnå god langsiktig avkastning 
med et akseptabelt risikonivå, bidra til bærekraftig utvikling 
og unngå å bidra til krenkelser av fundamentale rettigheter. 

Investeringsvirksomhet i DNB har en standard for ansvarlige 
investeringer som skal sikre at konsernet ikke medvirker til 
krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrup-
sjon, uakseptable klimagassutslipp, alvorlig miljøskade eller 
andre handlinger som kan oppfattes som uansvarlige. Den skal 
også sikre at vurderinger av risiko og muligheter innen miljø, 
sosiale forhold og eierstyring (ESG) integreres i all forvaltning. 
DNBs konsernstandard for ansvarlige investeringer og liste 
over eksklusjoner og selskapsdialoger finnes i Bærekrafts-
biblioteket (lenke side 64). 

Vårt arbeid med ansvarlige investeringer baserer seg på 
internasjonalt anerkjente prinsipper slik som FNs Global 
Compact, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 
og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskeret-
tigheter. Virkemidlene i arbeidet er i hovedsak positiv utvelg-
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else, aktiv eierskapsutøvelse ved dialog og stemmegivning, 
integrering av muligheter og risiko innen ESG i forvaltningen, 
standardsetting samt eksklusjon. 

All forvaltning i DNB er underlagt krav til ansvarlighet og 
bærekraft. Et dedikert bærekraftsteam jobber tett både inn 
i forvaltningen og ut mot selskapene. Vurderingene støttes 
av tre eksterne konsulentselskaper som overvåker selskaper 
i investeringsuniverset, utarbeider bærekraftsanalyser og har 
dialog med selskaper sammen med og på vegne av DNB og 
konsernets kunder. Målet er å påvirke selskaper i en bære-
kraftig retning og bidra til verdiskaping, både for å avdekke 
risiko og muligheter og for å løfte spesifikke problemstillinger 
knyttet til ESG.

HVA BLE GJORT I 2018?

I tillegg til de langsiktige fokusområdene menneskerettigheter, 
klimaendringer og vann ble det i 2018 viet spesiell oppmerk-
somhet til temaene korrupsjon, krav til underleverandører i 
framvoksende markeder, metangassutslipp, skatt og avskoging 
og arealbruk. Etter å ha utarbeidet forventningsdokumenter 
på menneskerettigheter, alvorlig miljøskade og stemmegivning 
i 2017 utarbeidet vi i 2018 forventningsdokumenter på klima, 
antikorrupsjon og ansvarlig skattepraksis. Disse dokumentene 
er en viktig del av vårt standardsettingsarbeid og brukes til 
å stille krav til selskap og som et utgangspunkt for dialoger 
med selskaper på disse temaene. 

Som aktiv eier har vi mål om å påvirke selskaper i en positiv 
retning gjennom reaktive og proaktive dialoger og ved stemme-
givning. I 2018 hadde bærekraftsteamet 85 møter med 65 
selskaper for å diskutere ulike temaer. I mange av møtene ble 
det diskutert flere ulike temaer innen ESG. Vi hadde i tillegg 68 
møter med 55 selskaper gjennom konsulenten GES Investment 
Services vedrørende tilsynelatende kritikkverdige hendelser eller 
mistanke om brudd på inter nasjonale normer eller konven-
sjoner. Dialogene er struktur erte prosesser med tydelige mål 
om ønsket utfall og med måling av milepæloppnåelse. Et mål 
kan eksempelvis være at selskapet skal implementere gode 
antikorrupsjonssystemer eller ivareta urfolksrettigheter. Videre 
stemte vi på 139 general forsamlinger i Norge og 31 internasjonalt. 
På tre av disse generalforsamlingene stemte vi på framlagte 
aksjonærforslag vedrørende klima og på generalforsamlingen 
til henholdsvis 34 og 8 norske og internasjonale selskaper avga 

vi stemmer som gikk mot selskapets anbefaling. Vi har løpende 
dialog med selskapenes styre, ledelse og valgkomiteer for å 
medvirke til at sakene som fremmes på generalforsamlingene, 
er i samsvar med god eierstyring. God kompetanse og mangfold 
i styresammensetning er viktig i stemmegivningen.

Klimaendringer innebærer både risiko og muligheter for 
selskaper og porteføljer vi forvalter på vegne av våre kunder, 
og kan ha en betydelig finansiell effekt. Forventningsdoku-
mentet på klima er et viktig utgangspunkt for systematisk 
utøvelse av aktivt eierskap gjennom dialog og stemmegivning 
med selskaper. Likevel er det fortsatt nødvendig å ta i bruk 
eksklusjoner. Ved årsslutt 2018 var 77 selskaper ekskludert på 
grunn av kriterier relatert til termisk kull eller oljesand, samt 
handlinger eller unnlatelser som på selskapsnivå i uakseptabel 
grad fører til utslipp av klimagasser. Se fullstendig oversikt i 
Bærekraftsbiblioteket (lenke side 64).

Vi fortsetter å måle selskapers karbonavtrykk. Karbonavtryk-
ket, også kalt karbonintensiteten, angir hvor høyt selskapets 
klimagassutslipp er i forhold til selskapets omsetning. Karbon-
avtrykket for våre aksjeporteføljer er presentert i egen sak 
på side 65. Dette er en av flere indikatorer på selskapets 
klimarisiko og -påvirkning. Dette har imidlertid begrenset 
verdi, ettersom målingen er tilbakeskuende og ikke tar høyde 
for selskaper som er i endring eller bidrar til løsninger for å 
redusere klimagassutslipp. I tråd med stadig økte regulatoriske 
krav til klimarapportering og bærekraftig finans har vi derfor 
startet arbeidet med å kartlegge og måle klimarelaterte risikoer 
og muligheter på selskaps- og porteføljenivå. En måte vi gjør 
dette på er ved bruk av scenarioanalyse, som anbefales av Task 
Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) som 
et verktøy for å identifisere mulige utfall for klimarelaterte 
risiko- og mulighetsfaktorer på selskaps- og porteføljenivå 
(se egen rammesak om dette på side 48). Dette gir et mer 
framoverskuende bilde av selskapets klimarelaterte risikoer og 
muligheter enn karbonavtrykk, som er viktig å ta i betraktning 
i investeringsprosessen. Denne analysen er svært komplisert, 
derfor bidrar vi til utviklingen av en standardisert metode 
og verktøy i samarbeid med andre ledende internasjonale 
investorer gjennom UNEP FI TCFD Investor Pilot Project.

Etter å ha lansert DNB Global Lavkarbon i 2017 har vi i 2018 
videreutviklet DNB Grønt Norden og DNB Barnefond. Disse 
ekskluderer nå selskaper med høye klimagassutslipp. 
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VEIEN VIDERE

Arbeidet med å ivareta miljø, sosiale forhold og god eierstyring 
og å være åpne om arbeidet fortsetter i 2019.

Prioriteringer for 2019 blir å fortsette aktiv eierskapsutøvelse 
ved stemmegivning og dialog, med økt fokus på proaktivitet 
og investorsamarbeid, samt å intensivere arbeidet med å 
integrere vesentlige risikoer og muligheter innen bærekraft 
inn i investeringsbeslutninger på en systematisk måte. Klima-
relaterter risikoer og muligheter vil være viktig i dette arbeidet. 

Rådet for ansvarlige investeringer rådføres i arbeidet med 
å sikre ansvarlig investeringer i DNB Asset Management. Vi 
mener dette er en god måte å sikre en løpende oppfølging og 
evaluering av arbeidet som gjøres innenfor temaet ansvarlige 
investeringer.

DNB er godt fornøyd med hvordan samfunnsansvar er en 
systematisk og integrert del av investeringsvirksomhetene i 
DNB. Arbeidet med samfunnsansvar er i større grad tydelig-
gjort både internt i DNB og overfor kundene, noe som skaper 
positive ringvirkninger. Arbeidet med å ivareta miljø, sosiale 
forhold og god eierstyring forsetter i 2019.

Videre vil vi fortsette å videreutvikle fond som plasserer midler 
i selskaper som utmerker seg når det gjelder bærekraft, også 
på rentesiden.

Se fullstendig oversikt over ekskluderte selskaper, og les mer 
om ansvarlige og bærekraftige investeringer og selskaps-
dialoger i Bærekraftsbiblioteket (lenke nedenfor).

Lenke til Bærekraftsbiblioteket:
dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html
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©2018 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission. Although DNB Asset Management's information providers, including without limitation, MSCI ESG 
Research LLC. and its affiliates (the “ESG Parties”), obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the 
originality, accuracy and/or completeness of any data herein. None of the ESG Parties makes any express or implied warranties of any kind, and the ESG Parties 
hereby expressly disclaim all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to any data herein. None of the ESG Parties shall have 
any liability for any errors or omissions in connection with any data herein. Further, without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the ESG Parties have 
any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. 

⦁ DNB-fond ⦁ Indeks

Som en del av arbeidet med å redusere eksponering mot 
selskaper med høy klimarisiko begynte DNB i 2016 å måle 
karbonavtrykket på alle aksjefond. Karbonavtrykket, også 
kalt karbonintensiteten, måler hvor høyt klimagassutslipp 
selskapet har i forhold til selskapets omsetning, og er en av 
flere faktorer som kan si noe om et selskaps klimarisiko og 
 -påvirkning. Etter å ha identifisert karbonrisikoen i porteføljene 
er det flere måter å redusere denne på.
 
DNB bruker informasjon fra MSCI ESG Research om selskape-
nes klimagassutslipp. Selskapenes karbonavtrykk vektes med 
eierandelen i porteføljene, samtidig som tilsvarende gjøres for 
indeks. I beregningene har kontanter i porteføljene blitt fordelt 
forholdsmessig på de andre selskapene. Utslippsdata er enten 
data rapportert av selskaper eller estimater utarbeidet av MSCI 
ESG Research. For selskaper uten utslippsdata er portefølje-
snittet for selskaper med data blitt brukt i beregningen. DNB 
rapporterer på CO₂-ekvivalenter, som definert av Greenhouse 
Gas Protocol. Scope 1 er direkte utslipp der organisasjonen har 
operasjonell kontroll, og scope 2 er indirekte utslipp knyttet 
til innkjøpt energi. Indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer 
og tjenester som faller inn under scope 3, er ikke inkludert, 

da det mangler rapporterte data fra selskapene. Heller ikke 
såkalte «unngåtte» utslipp, som sier noe om hvordan selska-
pets produkter eller tjenester bidrar til reduserte utslipp, er 
inkludert da det foreløpig ikke er gode data for dette. Metoden 
for klimagassmåling er under utvikling og vil kunne bli endret.

Grafen viser 29 aksjefond og deres respektive indekser der 
mer enn 75 prosent av beholdningene har rapporterte eller 
estimerte data på utslipp av klimagasser. Disse fondene utgjør 
om lag 96 prosent av markedsverdien av DNBs totale aksje-
fond. Grafen er et bilde av porteføljen per 31. desember 2018.

Det er stor usikkerhet knyttet til data på klimagassutslipp. Dette 
skyldes både regionale variasjoner i praksis for rapportering, som 
gir forskjeller i geografi og størrelse, men også at det benyttes 
estimerte data der selskaper ikke rapporterer. Til tross for dette 
mener vi likevel det er viktig å inkludere utslippsdata i analysen 
av selskapers klimarisiko og påvirkning, som én av flere faktorer. 

I arbeidet med å øke kvaliteten og dekningen av rapporterte 
utslipp støtter vi Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures (TCFD) og CDP (Carbon Disclosure Project).

 Måling av karbon avtrykk på aksjefond
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 Ansvarlig 
gjenvinning av skip

Siden DNB sluttet seg til Responsible Ship Recycling Standards 
i 2017, har vi aktivt bidratt til å sette fokus på utfordringene 
knyttet til vraking av skip og til endring i positiv retning. 
Kundene har blitt utfordret på både policy og praksis, og vi 
har tatt opp temaet på ulike arenaer og i bransjekonferanser. 
Av alle nye shippinglån i 2018 inneholdt 85 prosent klausuler 
med særskilte krav til minstestandarder ved kondemnering 
av skip, slik de er definert i Hongkong-konvensjonen av 2009 
eller EUs reguleringer. Vi har ambisjoner om å øke andelen av 
nye lån med slike klausuler.

Temaet er imidlertid komplekst, med utfordringer knyttet til 
kapasitet og kostnader ved ansvarlig vraking. Det positive er 
at EU jevnlig utvider sin liste med godkjente verft som møter 
EU-standarder, og det investeres mye i oppgraderinger av 
verft i land utenfor EU, inkludert India. Vi ser også at økt 
oppmerksomhet fra sivilsamfunnet, investorer, banker osv. 
bidrar til at flere selskaper nå utvikler egne retningslinjer for 
gjenvinning av sine skip.

Det er store forskjeller mellom verftene med hensyn til fasili-
teter og arbeidsprosedyrer. Svært mye positivt har skjedd hos 
de beste verftene når det gjelder miljø- og arbeidsforhold, slik 
som økt bruk av faste installasjoner og kraner, faste betonggulv, 
bedre systemer for behandling av farlig avfall, bedre person-
lig beskyttelsesutstyr, bedre beredskap og bedre boforhold. 
Likevel gjenstår mye sammenlignet med europeiske krav 
og standarder. DNB ønsker å bidra til økt etterspørsel etter 
ansvarlig gjenvinningskapasitet og til på kort sikt å få flest 
mulig skip bort fra de verste verftene.
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53,846,2

53,846,2

63,037,0

61,938,1

40,0

51,548,5

51,948,1

Likestilling 
og mangfold

HVORFOR ER TEMAET VIKTIG?

For oss betyr likestilling og mangfold like rettigheter og mulig-
heter for alle. Det innebærer at vi skaper et mangfoldig og 
inkluderende arbeidsmiljø der alle verdsettes for sine forskjeller 
og blir anerkjent for sitt talent, og der man kan være seg selv.

Ulikhet i kjønn, alder, kulturell bakgrunn, erfaring, fysisk kapasitet 
og religiøs tro gir oss flere perspektiver og gjør oss sterkere 
rustet til å løse utfordringer, øke innovasjonskraften og skape 
de beste kundeopplevelsene. Mangfold fremmer innovasjon 
og bidrar til bedre beslutninger. Mangfold lønner seg og er 
dessuten etisk viktig. Derfor er dette høyt prioritert i DNB. 

Likestilling og mangfold følges opp i alle deler av virksomheten, 
og vårt regelverk sikrer mangfold og likebehandling i rekrutte-
rings- og utvelgelsesprosesser. Diskriminering aksepteres ikke. 

HVA BLE GJORT I 2018?

DNB har som mål at det på de fire øverste ledernivåene i 
konsernet skal være minst 40 prosent kvinner. Andelen kvinner 
i ledende stillinger var ved utgangen av 2018 på 38,1 prosent, 
en økning fra 37 prosent i 2017. 

DNB har flere mål for å sikre likestilt deltakelse og tilstrekkelig 
tilgang på kvinnelige ledertalenter, som minimum 50 prosent 
kvinneandel på interne lederutviklings- og talentprogrammer 
og minimum 40 prosent kvinnelige kandidater på lister for 
etterfølgerplanlegging. Vi har også etablert interne mentor- 
og nettverksordninger for ledertalenter av begge kjønn. 
I rekrutteringsprosesser til lederstillinger skal best kvalifiserte 
kvinne og mann identifiseres før endelig valg av kandidat tas. 
Balansert kjønnsfordeling skal være et av innplasseringskrite-
riene i omstillingsprosesser. Ved endringer i sammensetning 
av ledergrupper skal det legges særskilt vekt på å oppnå en 
forbedring av kjønnsbalansen.

Ansatte fordelt på alder
Antall

⦁ 2017 ⦁ 2018

Kjønnsfordeling
Prosent

⦁ Kvinner ⦁ Menn

Konsern-
ledelsen

De fire 
øverste 
leder-
nivåene

2017

2017

2018

2018

Mål

Totalt for 
konsernet

2017

2018

20–29 år 30–39 år 40–49 år 50–59 år 60–70 år

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

1 681

1 801

2 084

2 029

2 715

2 600

876

948

2 260

2 205
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DNB toppet i 2018 SHE Index, en indeks som måler hvor godt 
de største norske selskapene jobber med kjønnsbalanse.

Diskriminering på grunn av for eksempel kjønn, etnisitet, 
seksuell orientering eller funksjonsevne aksepteres ikke i noen 
del av virksomheten, og DNB skal sikre gode arbeidsvilkår i 
alle land der konsernet har virksomhet. Som en del av vårt 
arbeid med å skape bevissthet rundt ubevisst diskriminer-
ing og kjønnsstereotyper har vi inngått et samarbeid med 
ShesGotThis (Hun spanderer), et selskap som arbeider med 
disse temaene i bedrifter og samfunnet for øvrig. 

DNB har som mål å betale lik lønn for likt arbeid og lik presta-
sjon uavhengig av kjønn. Konsernet skal fortsatt ha lønnsdif-
ferensiering basert på prestasjoner, men jobber kontinuerlig 
for å identifisere og lukke lønnsgap som kan skyldes kjønn 
eller andre mangfoldsdimensjoner. 

I den norske delen av virksomheten satte DNB også i 2018 av 
en likelønnspott på 14 millioner kroner i lønnsoppgjøret for 
å utjevne lønnsforskjeller som ikke kan forklares med annet 
enn kjønn. Vi ser at likelønnspotten har hatt positiv effekt. I 
samarbeid med fagforeningene ble det besluttet at alle som 
kommer tilbake fra minst fem måneders foreldrepermisjon 
skal få et automatisk lønnsopprykk. 

Høsten 2018 introduserte vi en kjønnsnøytral foreldrepermisjon 
for våre ansatte, med minimum 20 uker betalt foreldrepermi-
sjon uansett hvor de jobber i verden. Ordningen ble iverksatt 
1. januar 2019. Målet med ordningen er blant annet å bidra 
til likestilling mellom kjønnene ved å gi fedre og mødre lik 
mulighet til betalt permisjon. 

Behovet for medarbeidere med teknologibakgrunn er økende. 
Her er det en utfordring å få til en god kjønnsbalanse. Kvinner 
er underrepresentert blant dem vi rekrutterer med tekno-
logibakgrunn. Vi har derfor jobbet med å synliggjøre gode 
kvinnelige rollemodeller og sette ulike teknologitema på 
agendaen på både interne og eksterne arenaer hvor kvinner er 
i målgruppen. I 2018 gikk DNB blant annet inn i et partnerskap 
med ODA (Nordens største nettverk for kvinner i tech), for 
å synliggjøre DNB som teknologibedrift og sette fokus på å 
øke andelen kvinner i tech. Konsernsjef Rune Bjerke mottok 
våren 2018 prisen ODA Award Man for sitt engasjement og 
fokus på mangfold i teknologi.

DNB har stort mangfold i den internasjonale delen av virksom-
heten, og det er iverksatt konkrete tiltak for å øke mangfoldet 
i den norske delen av konsernet. I rekrutteringsarbeidet rettet 
mot studenter vektlegger vi kjønn og etnisk bakgrunn. DNB 
jobber også aktivt med å tiltrekke seg medarbeidere fra et 
bredt utvalg utdannelsesinstitusjoner og fagområder.

Som stor samfunnsaktør har vi også mulighet til å påvirke 
mangfold og likestilling hos både kunder og leverandører. 
Ved inngåelse av avtaler med nye leverandører vurderer vi 
andel kvinner og menn på ledernivå som et av kriteriene for 
våre valg. Vi utfordrer våre leverandører av juridiske tjenester 
på andel kvinnelige partnere og vil gjøre tilsvarende også 
for andre bransjer, og spesielt i bransjer med mindre god 
kjønnsbalanse. Et annet eksempel på hvordan vi jobber med 
mangfold hos våre leverandører, er vår samarbeidsavtale med 
IT-konsulentselskapet Unicus, et selskap som kun ansetter 
mennesker med Asperger syndrom.

Vi ser også at det er store muligheter for å bidra til økt like-
stilling gjennom arbeidet med våre kunder. I forbindelse med 
den internasjonale kvinnedagen 8. mars i fjor satte vi søkelys 
på økonomisk likestilling. Vi har i kjølvannet av dette iverksatt 
flere tiltak. Det er blant annet arrangert kundeseminarer om 
kvinner, aksjer og sparing, det er satt fokus på kvinnelige 
gründere, og vi har gjort justeringer i våre egne systemer 
og produkter for å gjøre dem kjønnsnøytrale. DNB har også 
inngått et samarbeid med Sanitetskvinnene for å spre infor-
masjon om kvinner og økonomi lokalt i Norge.

VEIEN VIDERE

DNB har kommet godt i gang når det gjelder likestilling og 
mangfold, men vi er ikke i mål, og vi vil trappe opp vårt arbeid 
med dette. 

Høsten 2018 hadde vi en samling for over 200 ansatte med 
den hensikt å skape økt forståelse for hva mangfold er og for 
å involvere organisasjonen i en diskusjon rundt hva mangfold 
og inkludering skal bety for oss framover. En viktig del av 
mangfolds- og likestillingsarbeidet i 2019 blir å konkretisere 
ambisjoner og mål og iverksette tiltak på ulike nivåer. Vi skal 
jobbe målrettet for å sikre at våre styringssystemer, vårt 
rekrutterings- og utviklingsarbeid og vår kultur ivaretar 
likestilling og mangfold. Når vi ser på det overordnede målet 
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1)  Å ha et Growth Mindset er at du tror på evnen til å utvikle deg, 
og at du møter komplekse problemstillinger med engasjement 
framfor å «koble ut» når det blir vanskelig. Growth Mindset 
inne bærer å se muligheter for vekst i det du foretar deg.

i nye roller som Data Scientists. I tillegg til kursing ble det også 
gjennomført en rekke seminarer, foredrag som også ble streamet 
internt, podcasts og temauker knyttet til sentrale temaer, som 
for eksempel framvoksende teknologi og samfunnsansvar.

Samfunnsansvar er et viktig område for DNB, og vi må sikre at 
alle ansatte har tilstrekkelig og relevant innsikt i temaet. I løpet 
av 2018 tok 84 prosent av alle ansatte relevante e-læringskurs 
om dette. I 2018 har vi dessuten prioritert høyt arbeidet med å 
integrere samfunnsansvar i vårt arbeid med næringskreditter 
og -lån, og vi har utviklet en rekke opplæringstilbud på områ-
det (se eget kapittel om ansvarlige utlån og investeringer på 
side 59). Arbeidet vil videreføres i 2019 og planen er å utvide 
opplæringstilbudet både med nye temaer og til medarbeidere 
i andre forretningsområder.

Vi legger til rette for mobilitet i konsernet. De ansatte får hjelp 
og støtte til å øke sin endringskapasitet og kompetanse for å 
utvikle egen karriere. Den enkelte blir bevisst sine muligheter 
og settes i stand til å søke på aktuelle stillinger internt eller 
eksternt. Medarbeiderne får tilbud om veiledning og coaching i 
forbindelse med de valgene de står overfor, og det tilrettelegges 
for interne og eksterne hospiteringsoppdrag for å tilegne seg 
ny kompetanse. Gjennom 2018 var totalt 174 medarbeidere 
innom vårt interne jobbsenter for å finne ny karrierevei.

Lederskapet i DNB er avgjørende for å lykkes med utvikling 
av kompetanse. Lederatferd som forløser potensialet i orga-
nisasjonen og trygger de ansatte til å ta initiativ og ansvar er 
vesentlig. Det stimuleres til samhandling og læring på tvers av 
områder, blant annet ved å fremme økt intern mobilitet. Det 
jobbes med å styrke den psykologiske tryggheten i grupper 
og team, slik at gode ideer ikke stoppes av frykten for å feile. 
Filosofien «Growth Mindset»¹⁾ legges til grunn for videreutvik-
ling av ønsket læringskultur. Vi har utviklet ulike programmer 
som har til hensikt å fremme lederferdigheter som støtter 
opp under prinsippet om at ledere gir slipp og medarbeiderne 
gis tillit gjennom økt handlingsrom. DNB skiftet HR-system 
i 2018, og antall utviklingssamtaler er derfor ikke registrert.

om 40 prosent kvinner på nivå 1–4, er vi ikke helt i mål med 
likestillingsarbeidet i banken. Strategisk og målrettet arbeid 
de siste årene har gitt resultater, men det er fortsatt forskjeller 
mellom ulike områder i banken. I 2019 vil vi sette spesielt fokus 
på kjønnsbalanse, samt at arbeidet med å øke mangfold skal 
bli mer konkret.

Omstilling og 
kompetanse
HVORFOR ER TEMAET VIKTIG?

Vår evne til å tiltrekke oss, beholde og utvikle den kompetansen 
som banken trenger i framtiden, er et av våre viktigste konkur-
ransefortrinn. Derfor velger DNB å satse på kompetanseløft, 
talentutvikling og det å skape en læringskultur. 

Vi skal få til læring og deling på tvers av organisasjonen. Vi 
skal legge til rette for at alle får tilgang til relevant kunnskap, 
mens det er opp til den enkelte å gripe muligheten og være 
nysgjerrig. Vi må alle ta aktive grep for å gjøre oss relevante 
for morgendagen. 

HVA BLE GJORT I 2018?

Kompetanseløft er én av de fire driverne i strategien som 
ble lansert høsten 2017. Vi satser på våre ansatte og tilbyr 
alle medarbeidere å utvikle sin kompetanse gjennom både 
interne og eksterne opplæringsaktiviteter. Vi tilbyr opplæring 
innenfor den ansattes eksisterende rolle, vi legger til rette for 
kunnskapsdeling på fysiske arenaer og vi tilbyr omfattende 
utdanningsløp som kvalifiserer til nye roller innenfor kritiske 
kompetanseområder. Slik skaper vi en læringskultur der 
kunnskapsdeling og læring er en naturlig del av hverdagen. 

I 2018 lanserte vi Motimate, en digital læringsplattform for 
våre ansatte. Til nå har 91 prosent av de ansatte tatt løsningen 
i bruk. I tillegg fikk alle tilgang til kurs på LinkedIn Learning, en 
kursdatabase med flere tusen kurs. Behovet for ny kompetanse 
er økende, og det ble derfor gjennomført et fire måneders 
reskill-program der 14 ansatte studerte på fulltid for å gå over 
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DNB er en attraktiv arbeidsgiver. I en undersøkelse blant 
studenter i 2018 ble vi rangert som nummer 1 av økonomi-
studentene, nummer 5 av IT-studentene og nummer 16 av 
jusstudentene. I tilsvarende undersøkelse blant yrkesaktive fikk 
vi også flere gode plasseringer, med en 3. plass innen økonomi, 
6. plass innen IT, 7. plass for jurister og 44. plass for ingeniører. 
For sistnevnte gruppe klatret vi 11 plasser fra året før. Det er 
viktig for oss at vi er en attraktiv arbeidsplass også når det 
gjelder IT og ingeniørfag, og vi er spesielt fornøyd med at vi 
opplever en økning i attraktivitet innenfor disse fagområdene.

VEIEN VIDERE

I 2019 videreføres arbeidet med kompetanse, kultur og ledelse, 
som er forankret i strategien. Endringene i kompetansesam-
mensetning er av et slikt omfang at det verken er mulig eller 
ønskelig å dekke behovet kun gjennom rekruttering. Derfor 
vil vi også framover satse på systematisk kompetanseheving 
og tilrettelegging for økt mobilitet. 

Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle kompetanse innen 
kritiske områder som dataanalyse, IT-prosjektledelse og 
sikkerhet. Vi vil gjøre det enda enklere for de ansatte å holde 
seg oppdatert gjennom utvikling av våre læringsplattformer 
og vårt totale læringstilbud. Vi skal jobbe for at flere tar i bruk 
læringsplattformen Motimate og følge opp gjennomføringen 
av de obligatoriske kursene. Gjennom Motimate har vi mulighet 
til å kontinuerlig evaluere de ulike kursene som er inkludert i 
programmet, både når det gjelder innhold og for å sikre at de 
ansatte gjennomfører obligatoriske og valgfrie kurs. Kursene 
i Motimate er i stor grad knyttet til DNBs strategi, og på den 
måten får vi også god oversikt over hvor godt denne er inte-
grert i de ansattes kompetanseheving. Vi vil også tilrettelegge 
for økt mobilitet gjennom hospiteringsopphold i større skala. 
Målet er å utvikle en læringskultur i organisasjonen, sette 
kundens behov i sentrum og mobilisere alle ansatte til å være 
nysgjerrige, modige og ansvarlige. 

For å lykkes med strategien er DNB avhengig av et samlet 
lederskap som tar særlig ansvar for at prioriteringer er i 
henhold til ny retning, og det er nødvendig med endringer 
i hvordan ledelse utøves. Konsernet trenger ledere som gir 
de ansatte mer fleksibilitet og spillerom, og som bidrar til 
at beslutninger fattes på riktig nivå. Vi har som ambisjon å 
dyrke fram en læringskultur i konsernet, og sentrale organi-

sasjonsverktøy vil bli utviklet for i større grad å støtte opp 
under ny retning. Dette vil i 2019 blant annet omfatte en ny 
prosess for medarbeideroppfølging og ledelsesutvikling som 
styrker lederprinsippet om å gi slipp.

Arbeidsforhold
HVORFOR ER TEMAET VIKTIG?

De ansatte i DNB er konsernets viktigste ressurs. Vi er 
avhengige av engasjerte og motiverte medarbeidere for å 
nå forretningsmessige mål og lykkes med å gjennomføre 
konsernets strategi. For at vi skal prestere bedre, få fram flere 
gode initiativer og utvikle oss, trenger vi individer og team 
som fungerer godt sammen. 

Ved å jobbe sammen på tvers av fagområder og ta i bruk nye 
arbeidsmåter skal vi skape gode kundeopplevelser. 

HVA BLE GJORT I 2018?

På slutten av 2018 ble det gjennomført en medarbeiderunder-
søkelse for å måle samhandling, læring, endring og inkludering. 
Undersøkelsen skal gjennomføres kvartalsvis og vil brukes som 
underlag for å jobbe med aktiviteter og tiltak for å stimulere 
til organisasjonsutvikling. Resultatene fra første undersøkelse 
var jevnt over bra på alle områder, og vi vil framover ha ekstra 
fokus på aktiviteter knyttet til læring og inkludering.

DNB skal være en arbeidsgiver som jobber aktivt for å tilrette-
legge for et trygt og godt arbeidsmiljø. Læring, samhandling 
og psykologisk trygghet er eksempler på elementer i den nye 
strategien, som vil bidra i den retningen. Vi har også som 
mål å stimulere de ansatte til fysisk aktivitet og til å ta vare 
på egen helse.

Forebygging og strukturert oppfølging av sykefravær er en 
vesentlig del av HMS-arbeidet. For å redusere sykefravær er 
det nødvendig å ha en tett dialog med medarbeiderne om 
tilrettelegging. Dette vil øke jobbnærværet og sikre en god 
prosess på vei tilbake i full jobb. I 2018 hadde vi flere ansatte 
med spesialkompetanse, tilsvarende 3,5 årsverk, som jobbet 
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med å sikre en strukturert prosess for oppfølging av langtids-
sykemeldte medarbeidere. Gruppen jobber på landsbasis og 
var i dialog med nærmere 500 langtidssykemeldte og deres 
ledere for å vurdere arbeidsevne med tanke på rask retur til 
jobb. De siste årene har vi sett en positiv synkende trend i 
langtidsfraværet.

Sykefraværet for DNB i Norge var i 2018 på 4,5 prosent, 
uforandret fra året før. For DNBs utekontorer var tallet 1,9 
prosent. Vi jobber systematisk og godt med arbeidsmiljø og 
sykefraværstiltak i alle aktuelle områder.

I 2018 rettet vi også spesiell oppmerksomhet mot medar-
beidere på arbeidsavklaringspenger (AAP). Målet er raskere 
avklaring av arbeidsevne for å vurdere muligheter for retur 
til arbeidslivet. Bruk av tilretteleggingsplaner i kombinasjon 
med timeavlønning gir et grunnlag for en mer presis vurdering 
av arbeidsevne. 

VEIEN VIDERE

Sentrale organisasjonsverktøy vil bli utviklet for i større grad 
å støtte opp under den nye retningen. Dette vil i 2019 blant 
annet omfatte en ny prosess for medarbeideroppfølging og 
ledelsesutvikling.

DNB har gode rutiner for å forebygge sykefravær og sikre 
en rask retur til arbeid ved sykemelding, der det er mulig. Vi 
legger vekt på å videreføre eksisterende tiltak, samt formidle 
kunnskap om roller, ansvar og kultur knyttet til sykefravær. Vi 
ønsker blant annet å oppnå at den sykemeldte som en hoved-
regel har et mer aktivt forhold til sitt arbeid, som for eksempel 
gjennom deltakelse i avdelingsmøter selv om han eller hun er 
fullt sykemeldt. Obligatorisk elektronisk HMS-opplæring for 
ledere vil lanseres primo 2019, og inkludert i denne opplæringen 
er forebygging og oppfølging av sykefravær.

Det vil også bli gjennomført egen opplæring for medlemmer 
av arbeidsmiljøutvalgene i DNB. 

DNBs langsiktige mål for sykefravær er å komme under 
4 prosent, og vi jobber målrettet med å nå denne ambisjonen.

Ansatte i Norge og utlandet
Antall

⦁ Norge: 8 217 ⦁ Utlandet: 1 421

9 638
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Virksomhets-
styring
74 Eierstyring og selskapsledelse
92 Styret i DNB ASA
94 Styret i DNB Bank ASA

KAPITTEL 3

266
millioner kroner

Forhindrede digitale bedragerier 
mot våre kunder i 2018
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Eierstyring og 
selskapsledelse

Virksomhetsstyring i DNB handler om 
hvordan styret og ledelsen leder selskapet 
for å bevare og utvikle selskapets verdier 
best mulig. God virksomhets styring og godt 
lederskap er en forutsetning for en bære
kraftig virksomhet. Styringen av DNB skal 
sikre at virksomheten drives på en forsvarlig 
og lønnsom måte til beste for kundene, 
eierne, de ansatte og øvrige interessenter.
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Ledelsen og styret i DNB vurderer årlig prinsippene for eierstyring og 
selskaps ledelse og hvordan de fungerer i konsernet. Her redegjøres det 
for prinsipper og praksis for eier styring og selskapsledelse i samsvar med 
finansforetaksloven med forskrifter, samt regnskapslovens paragraf 33b 
og den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse.

Redegjørelsen består av tre deler:

Beskriver styrets hoved
prioriteringer i 2018.

Redegjør for DNBs 
etterlevelse av 
Regnskaps lovens 
paragraf 33B, annet 
ledd. DNB har ingen 
avvik fra kravene.

Redegjør for hvordan 
Norsk Anbefaling for 
Eierstyring og selskaps
ledelse er fulgt opp 
i DNB. DNB følger 
anbefalingene.

Det er redegjort for et 
mindre avvik i punkt 14.

A B C
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Styret tok i 2018 flere grep i samsvar med de viktigste stra-
tegiske prioriteringene. Forsikringsvirksomhetene i DNB og 
SpareBank 1 Gruppen ble vedtatt slått sammen og etablert i 
et nytt selskap. Styret vedtok videre å redusere eierandelen i 
Luminor Group AB, selskapet som står for driften av bankvirk-
somheten i Baltikum. I tillegg var integrering av samfunnsansvar 
i beslutningsprosesser og styrking av funksjoner for sikkerhet 
og etterlevelse blant styrets hovedprioriteter. Dette er omtalt 
flere steder i denne rapporten. 

Det ble ikke identifisert tilfeller av betydelig kontrollsvikt i 2018 
og etter styrets vurdering har DNB tilstrekkelige systemer, 
rutiner og tiltak for å sikre god selskapsledelse og internkontroll.

Punkt 9 og 10 i del C gir en mer detaljert og fullstendig oversikt 
over styrets arbeid, Erisikostyring og internkontroll.

Det er ikke vesentlige endringer i styrets oppfølging av eier-
styring og selskapsledelse fra tidligere år.

INTEGRERING AV SAMFUNNSANSVAR 
I BESLUTNINGSPROSESSER 

Styret arbeidet videre med implementering av strategien. Styrets 
prioriteringer ble utdypet og tilpasset ulike områder i konsernet, 
og det ble definert nødvendige tiltak for å implementere disse. 
Det ble blant annet gjennomført et omfattende opplærings-
program for å ivareta samfunns ansvar i beslutningsprosessene 
for de sentrale kundemiljøene i bedrifts- og storkundeområdene. 

STYRKING AV SIKKERHETSFUNKSJONEN

Styret vedtok en handlingsplan for informasjonssikkerhet, og 
området ble styrket som følge av et komplekst trusselbilde 
generelt i samfunnet kombinert med nye digitale tjenester 
og ny teknologi. 

For å skape et tydeligere skille mellom funksjonen som setter 
de overordnede kravene til sikkerhetsarbeidet, og den operative 
delen, ble funksjonene organisatorisk delt i 2017. 

Iverksatte tiltak omfattet forsterket beskyttelse av IT-infra-
struktur, forbedret bruker- og tilgangsstyring, bedret forsvar 
mot digitale bedragerier og styrket opplæring i IT-sikkerhet 
for IT-spesialister. Det kontinuerlige kommunikasjonsarbeidet 
og den generelle opplæringen i informasjonssikkerhet for 
alle ansatte i konsernet ble videreført. Kampanjen Nasjonal 
sikkerhetsmåned ble gjennomført også i 2018.

I 2019 skal DNB i enda sterkere grad integrere risikostyring i 
IT-styringen og styrke sammenhengen mellom IT-risiko og det 
øvrige risikobildet i DNBs forretningsområder. Arbeidet med 
sikkerhetsløsninger og styrking av forsvaret mot cyberangrep 
og digitale bedragerier vil også videreføres. 

ØKT FOKUS PÅ ETTERLEVELSE OG 
COMPLIANCE-FUNKSJONEN 

Styret fulgte spesielt opp status på etterlevelse i konsernet, 
herunder hvitvaskingsregelverket og innføring av EUs regel-
verk for personvern i Europa, GDPR. En funksjon for person-
vernombud ble etablert for sentrale DNB-selskaper i Norge 
og EU. DNB etablerte prosesser for å ivareta kunders rett til 
informasjon og for håndtering og rapportering av brudd på 
personvernregelverket. I 2018 etablerte DNB Group Privacy 
Office, som også omfatter personvernombudet. Funksjonen 
skal koordinere compliance-arbeidet med personvern både 
nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med å styrke personvern 
vil fortsatt ha høy oppmerksomhet framover.

Compliance-funksjonen ble etablert som eget område med 
rapportering til konsernsjefen i 2017, og organisasjonen ble 
videre styrket i løpet av 2018. Funksjonen er en del av DNBs 
andrelinjeforsvar og rapporterer direkte til styret. Les mer om 
DNBs forsvarslinjer under del C, punkt 1 og 10.

Styrets hoved prioriteringer i 2018A
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➀–➂
Angivelse av anbefaling som DNB følger, opplysning om hvor 
anbefalingen er tilgjengelig og begrunnelse for eventuelle 
avvik fra anbefalingen
Strukturen for eierstyring og selskapsledelse i DNB-konsernet 
er basert på norsk lov. DNB følger den norske anbefalingen for 
eierstyring og selskapsledelse utgitt 17. oktober 2018 av Norsk 
utvalg for eierstyring og selskapsledelse, NUES. Anbefalingen 
er tilgjengelig på nues.no. Eventuelle avvik fra anbefalingen er 
kommentert under redegjørelsen for hvordan anbefalingen 
etterleves. 

➃
Beskrivelse av hovedelementene i konsernets systemer 
for internkontroll og risikostyring knyttet til regnskaps-
rapporteringsprosessen
Se punkt 10 under del C Norsk anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse.

➄
Vedtektsbestemmelse som helt eller delvis utvider eller 
fraviker bestemmelser i allmennaksjelovens kapittel 5
DNB ASA har ingen vedtektsbestemmelser som avviker fra 
allmennaksjelovens kapittel 5, som omhandler generalfor-
samlingen. 

➅
Sammensetningen til ledende organer samt en beskrivelse 
av hovedelementene i gjeldende instrukser og retningslinjer 
for organenes og eventuelle utvalgs arbeid
Se punktene 6, 7, 8 og 9 under del C Norsk anbefaling for 
eierstyring og selskapsledelse. 

➆
Vedtektsbestemmelser som regulerer oppnevning og 
utskiftning av styremedlemmer
Se punkt 8 under del C Norsk anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse. 

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

Regnskapslovens paragraf 3-3b, 
annet ledd (redegjørelse om 
foretaksstyring)
Beskrivelsen redegjør for hvordan regnskapslovens paragraf 3–3b, annet ledd er dekket i DNB. 
Inndelingen refererer til nummer ering i annet ledd.

B
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STYRE

⦁ Styrets revisjonsutvalg
⦁ Styrets risikoutvalg

⦁ Styrets kompensasjonsutvalg

Norsk anbefaling for eierstyring 
og selskapsledelse
Beskrivelsen redegjør for hvordan de 15 punktene i anbefal ingen er fulgt opp i DNB.

C

Styrende organer i DNB-konsernet
Per 31. desember 2018

■ Utøvende organ ■ Førstelinjeforsvar ■ Andrelinjeforsvar, overvåkende funksjon 

■ Tredjelinjeforsvar ⦁ Rådgivende organ

GENERALFORSAMLING

Valgkomité

KONSERNSJEF OG KONSERNLEDERMØTE

FØRSTELINJE- 
FORSVAR

Operasjonell drift

Internkontroll og 
etterlevelse

Sikkerhet

TREDJELINJE- 
FORSVAR

Konsernrevisjon

TILSY
N

SM
Y

N
D

IG
H

ETER

ANDRELINJE- 
FORSVAR

Risikostyring konsern

Group Compliance

Internkontroll finansiell 
rapportering

EK
STER

N
R

EV
ISO

R

EKSTERNT 
RAMMEVERK
Lovverk, reguleringer, 
NUES, COSO, konse-
sjoner

INTERNT 
RAMMEVERK

1  Styringsprinsipper: 
Vedtekter, Code of 
Conduct, Prinsipper 
for samfunnsansvar, 
Risk Appetite, Visjon, 
oppdrag og verdier, 
Styringsmodell, 
Instruks for styre og 
ledelse, varslings-
kanal

2 Policyer

3 Standarder

4  Konsern instrukser 
og rammeverk

Figuren illustrerer de styrende organene i DNB- konsernet, samt rammeverk som stiller eksterne og interne krav og prinsipper for 
virksomheten. Nummereringen henviser til beskrivelser i punktene i anbefalingen nedenfor.

PUNKT 1 

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG 
SELSKAPSLEDELSE

Det foreligger ingen vesentlige avvik mellom anbefalingen 
og hvordan denne etterleves i DNB. Det er redegjort for ett 
avvik under punkt 14.

8 1110

1210

10 10 10

10

15

1

1 2

9

61 7

DNB-konsernet

78

3. Virksomhetsstyring



1)  Antall aksjer eid i DNB ASA inklusive aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper 
der vedkommende har avgjørende innflytelse. Jf. lov om årsregnskap mv., paragraf 7-26.

2) Ikke uavhengige.

Styrende organer i DNB ASA
Per 31. desember 2018

 Aksjer per Aksjer per
 31. des. 2018¹⁾ 31. des. 2017¹⁾

STYRE

MEDLEMMER

Olaug Svarva, Oslo (leder) 7 000 0

Tore Olaf Rimmereid, Oslo (nestleder) 10 611 10 611

Karl-Christian Agerup, Oslo 6 400 6 400

Carl A. Løvvik, Bergen²⁾ 1 458 1 295

Vigdis Mathisen, Asker²⁾ 817 654

Jaan Ivar Semlitsch, Stabekk 12 300 12 300

Berit Svendsen, Oslo 0 0

Varamedlemmer for de ansattes representanter

Jorunn Løvaas, Kristiansund²⁾ 0 0

Stian Samuelsen, Svelvik²⁾ 578 480

VALGKOMITÉ

Camilla Grieg, Bergen (leder) 0 0

Ingebret Hisdal, Oslo 0 0

Karl Moursund, Oslo 1 100 900

Mette Wikborg, Oslo 0 0

STYRETS RISIKOUTVALG

Jaan Ivar Semlitsch, Stabekk (leder) 12 300  12 300

Tore Olaf Rimmereid, Oslo  10 611 10 611

Berit Svendsen, Oslo 0 0

STYRETS REVISJONSUTVALG

Tore Olaf Rimmereid, Oslo (leder) 10 611 10 611

Jaan Ivar Semlitsch, Stabekk 12 300 12 300

Berit Svendsen, Oslo 0 0

  

STYRETS KOMPENSASJONSUTVALG

Olaug Svarva, Oslo (leder) 7 000 0

Karl-Christian Agerup, Oslo 6 400 6 400

Vigdis Mathisen, Asker 817 654

 Aksjer per Aksjer per
 31. des. 2018¹⁾ 31. des. 2017¹⁾

KONSERNLEDELSE

Konsernsjef
Rune Bjerke 62 017 57 387

Konserndirektør Finans
Kjerstin Braathen 28 540 25 486

Konserndirektør Personmarked
Ingjerd Blekeli Spiten 1 714 500

Konserndirektør Bedriftsmarked 
Benedicte Schilbred Fasmer 6 435 4 054

Konserndirektør 
Storkunder og internasjonal
Harald Serck-Hanssen 37 986 34 960

Konserndirektør 
Wealth Management & Insurance 
Håkon Hansen 6 891 5 147

Konserndirektør Markets
Ottar Ertzeid 234 059 227 316

Konserndirektør New Business
Rasmus Figenschou 7 837 6 207

Konserndirektør People & Operations
Solveig Hellebust 21 930 19 731

Konserndirektør Risikostyring 
Ida Lerner 3 781 0

Konserndirektør IT
Alf Otterstad 384 0

Konserndirektør Group Compliance
Mirella E. Wassiluk 384 0

Konserndirektør Media & Marketing
Thomas Midteide 12 439 10 168

  

KONSERNREVISJON

Tor Steenfeldt-Foss 0 0

  

EKSTERN REVISOR

Ernst & Young AS (EY) 0 0
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DNB har et hierarki for styrende dokumenter med fire nivåer.

Nivå 1: Styringsprinsipper
Nivå 2: Policyer
Nivå 3: Standarder
Nivå 4: Instrukser og regelverk

NIVÅ 1: STYRINGSPRINSIPPER
Styringsprinsippene utgjør det øverste styringsnivået i konser-
net. I disse prinsippene gir styret overordnede rammer for all 
styring av virksomheten. De kan være definert av lovkrav eller 
omfatte områder som er av særskilt betydning, og de definerer 
ønsket kultur, adferd og ansvarsfordeling på overordnet nivå.

DNBs styringsprinsipper omfatter:
 → oppdrag og verdier, se nærmere omtale i kapittel 2
 → styringsmodell og ansvarsforhold, se nærmere omtale i 

kapittel 2
 → instruks for styre og ledelse, tilgjengelig på dnb.no/om-oss/

styret.html
 → prinsipper for etikk (Code of Conduct), nærmere beskrevet 

under
 → prinsipper for samfunnsansvar, nærmere beskrevet i 

punkt 2 nedenfor
 → prinsipper for risikoappetitt, se nærmere omtale i punkt 10 
 → selskapets vedtekter, tilgjengelig på dnb.no/om-oss/styret.html

Prinsipper for åpen og etisk forretningsførsel 
Tillit fra både kunder, eiere og markedet for øvrig er helt avgjø-
rende for at DNB skal opprettholde en bærekraftig drift over 
tid. For å fortjene denne tilliten er det viktig å operere med 
en høy etisk standard slik at DNB som finanskonsern oppleves 
som åpent, transparent, tydelig og med høy grad av integritet.

Konsernets etiske regler beskriver hva som forventes av alle 
tillitsvalgte, ledere, medarbeidere, konsulenter og andre 
som representerer DNB. Brudd på de etiske prinsippene kan 
få konsekvenser for ansettelsesforholdet. Konsernets etiske 
retningslinjer er beskrevet i Code of Conduct (tilgjengelig på 
dnb.no/samfunnsansvar), som er inndelt i fire kapitler:
1 Innledningen beskriver de overordnede forventningene og 

virkeområde.
2 «Vår arbeidsplass» beskriver hvordan DNB skal være som 

selskap. Representanter for DNB skal behandle andre med 
respekt og ha en åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon. 
Det påpekes at det er både riktig og viktig å si fra og varsle 
om kritikkverdige forhold.

3 «Forretningsmessig adferd» beskriver hvordan representanter 
for DNB skal opptre i en forretnings messig sammenheng. 
Kundebehandlingen skal kjennetegnes av høy integritet, 
tilgjengelighet og transparens og etterlevelse av lover og 
regler.

4 «Personlig adferd» beskriver hvordan representanter for DNB 
skal opptre som enkeltpersoner. DNB har null toleranse for 
all form for korrupsjon og misbruk av innsideinformasjon. 
Oppstår interessekonflikter, skal representanter for DNB 
være åpne om dem og løse dem på en forsvarlig måte.

I 2018 sto implementering av Code of Conduct i sentrum, 
og det ble laget ny obligatorisk opplæring for alle ansatte 

og innleide. Gjennomføringsgraden av denne obligatoriske 
opplæringen var ved utgangen av året på over 80 prosent. 
Målsettingen var 95 prosent.

I tillegg til den nye obligatoriske opplæringen ble det, i regi 
av konsernets etikkfunksjon, gjennomført over 60 bevisst-
gjøringsforedrag og dilemmatreninger på tvers av hele konsernet. 
Det ble også laget tre dilemmatreningskurs innenfor sentrale 
temaer som trakassering, interessekonflikt og varsling, som 
ble gjennomført i ulike ledergrupper og team i hele organi-
sasjonen. I tillegg har åpenhet og psykologisk trygghet vært 
tema på flere arrangementer og workshops i konsernet i løpet 
av 2018. Alt dette er med på å understøtte en kultur og en 
etisk standard som også gjenspeiles i hvordan DNB opptrer 
overfor kundene og markedet.

Etikk i prosessforbedring og produktutvikling er to andre 
temaer som sto sentralt i 2018. Prinsippene i Code of Conduct 
skal legges til grunn for alle produkter og tjenester som DNB 
tilbyr, og innarbeides i alle forretnings- og arbeidsprosesser. 
Det er innarbeidet i DNBs produktutviklingsprosess at det 
skal foretas en etisk vurdering av alle produkter og tjenester 
før de tilbys i markedet.

Vi vil fortsatt jobbe for å opprettholde en høy etisk standard 
i DNB. Arbeidet med å få innarbeidet etiske prinsipper i alle 
forretningsprosesser, produkter og tjenester fortsetter også i 
2019. Det samme gjelder opplæring, bevisstgjøring og dilem-
matrening for å nå våre mål på området. Gjennom å følge 
RepTraks måling av hvordan våre interessenter opplever vår 
åpenhet om egen drift, får vi gode indikasjoner på arbeidet. 
Vi har sett en svært positiv utvikling de siste årene, både 
med tanke på egen utvikling og score sammenlignet med 
våre største konkurrenter, og vi vil fortsette arbeidet med å 
bruke både rapportering og andre kommunikasjonskanaler 
til å være åpne om risiko, muligheter, utfordringer og nye 
satsingsområder.

Åpenhet om DNBs skatt 
Et tema som får stadig økt betydning med hensyn til åpenhet, 
er skatt. Prinsippene som ligger til grunn for all kommu-
nikasjon vedrørende DNBs skatt og skatterapportering er 
åpenhet, transparens og konsistens, og dette er i tråd med 
retningslinjene i Code of Conduct. I løpet av 2018 utarbeidet 
DNB en skatterapport, «DNB Tax footprint», som beskriver 
vårt skatte bidrag og generelle tilnærming til skatt. Den årlige 
land-for-land-rapporteringen er et viktig virkemiddel for 
økt åpenhet om skatt overfor skattemyndigheter i land der 
DNB har virksomhet. DNBs bidrag til skatter og avgifter er 
beskrevet i egen sak på side 50. Les mer i «DNB Tax footprint» 
i Bærekraftsbiblioteket, dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/
barekraftsbibliotek.html.

Varsling
Konsernets etikkregler slår fast at en medarbeider straks 
skal informere sin leder, leders leder eller aktuell fagenhet 
om kritikkverdige forhold. Dersom dette ikke fører fram, kan 
det varsles via DNBs varslingskanal. Internvarslingskanalen 
ble oppgradert i 2018 gjennom etablering av nytt elektronisk 
verktøy med mulighet for anonym varsling. Rammeverket ble 
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PUNKT 2 

VIRKSOMHET

DNBs formål er å drive bank-, forsikrings- og finansierings-
virksomhet og tilknyttet virksomhet innenfor rammen av den 
til enhver tid gjeldende lovgivning. Vedtektene til DNB ASA 
finnes i sin helhet på konsernets nettside, dnb.no/general-
forsamling. Styrets årsberetning inneholder en redegjørelse 
for konsernets mål og strategier, og markedet oppdateres 
gjennom investorpresentasjoner i forbindelse med kvar-
talsvis finansiell rapportering, kapitalmarkedsdager og egne 
temapresentasjoner. 

Styrende organer og forsvarslinjer er illustrert i punkt 1 over. 
Styrets arbeid er omtalt i punkt 9. 

SAMFUNNSANSVAR
Arbeidet med samfunnsansvar representerer bærekraft i 
praksis. Ved å koble kapital, arbeidskraft og kompetanse bidrar 
DNB til økt verdiskaping. Samfunnsansvaret dreier seg også 
om hvordan DNB skaper verdi, både for eiere og for øvrige 
interessenter (ansatte, kunder og offentligheten). 

DNB har følgende tilnærming til samfunnsansvar:
1 DNB skal drive langsiktig og bærekraftig finansiell verdi-

skaping for eierne. Dette innebærer at vi i virksomheten 
vektlegger samfunnsansvar i alle beslutningsprosesser. 

2 DNB skal bidra positivt til samfunnsutviklingen. Dette 
betyr at vi skal definere konkrete mål og tiltak knyttet til 
utvalgte FN bærekraftsmål og jobbe systematisk med å 
nå disse.

3 DNB skal opptre redelig. Dette innebærer at kundenes 
behov alltid skal være utgangspunktet for de produkter 
og tjenester som vi leverer. Vi vil kundene vel. I et marked 
med nye aktører og store endringer skal DNB være en bank 
kundene har tillit til.

4 DNB skal være åpen om virksomheten. Dette betyr å 
være ærlig om de dilemmaene som oppstår ved å balan-
sere kortsiktige og langsiktige behov. Gjennom dialog med 
interessenter skal vi fange opp samfunnets forventninger 
til oss.

Styret gjennomførte i 2018 en fornyet vurdering av vesentlige 
temaer knyttet til DNBs langsiktige verdiskaping og for DNBs 
interessenter. Styrets føringer danner grunnlaget for hvordan 
integrering av samfunnsansvar gjennomføres i organisasjonen.

Les mer om DNBs samfunnsrolle fra side 34.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

oppdatert, og varslere ble gitt mulighet for varsling til ekstern 
rådgiver. Konserndirektør revisjon er normalt hovedmotta-
ker av varslinger, og varslingskanalen er også tilgjengelig for 
innleide arbeidstakere. I varslingssaker skal den som varsler ha 
tilgang til personlig støtte og veiledning fra en uavhengig part. 

Tidligere har det blitt registrert ca. 20 varslinger fra ansatte 
per år i DNB-konsernet. Etter etableringen av den nye vars-
lingskanalen i begynnelsen av september 2018 kom det inn 
mer enn dobbelt så mange varslinger som tidligere, noe som 
bidro til at det totale antallet varslinger endte på 30 i 2018.

NIVÅ 2: POLICYER
Styret har vedtatt policyer for DNB-konsernet for å understøtte 
virksomhetsstyringen på åtte sentrale områder: 
1 compliance (etterlevelse) 
2 finansiell styring og 

rapportering 
3 human resources
4 kommunikasjon 

5 leverandørhåndtering
6 operational excellence 
7 risikostyring i DNB
8 sikkerhet

Policy for kommunikasjon setter rammen for 
retningslinjer for eierrelasjoner
Kommunikasjonen skal være åpen, ærlig og tydelig og gjen-
speile høy etisk standard. DNBs målgrupper skal likebehandles 
gjennom fullstendig, tidsriktig og forståelig kommunikasjon. 
All informasjon om konsernets økonomiske stilling og utvikling 
skal gis samtidig til alle interessenter. Informasjonspraksisen 
skal løpende videreutvikles med basis i hva som oppfattes 
som beste praksis. Se også punkt 13.

NIVÅ 3: STANDARDER
Alle dokumenter på nivå tre er knyttet opp mot en eller flere 
policyer, og ansvaret for å sikre at disse er forankret i de over-
ordnede styringsdokumentene vedtatt av styret er delegert 
til konserndirektørene. Slik sikrer styret og konsernsjef at 
alle vesentlige prosesser i virksomheten er dekket gjennom 
underliggende dokumenter og «kjøreregler». Dette bidrar 
til å skape en helhet i virksomhetsstyringen. I 2018 ble det 
foretatt en større vurdering, forenkling og oppdatering av 
alle konsernstandardene. I denne forbindelsen ble de nye 
konsernstandardene godkjent av styret. 

NIVÅ 4: INSTRUKSER OG REGELVERK
Det laveste nivået i hierarkiet for styrende dokumenter er 
instrukser og regler. Kredittregelverket og regnskapshånd-
boken er eksempler på dette nivået.

IMPLEMENTERING AV STYRENDE DOKUMENTER
DNB har et omfattende læringstilbud på pc og mobil. Tilbudene 
inkluderer kurs, dilemmatreninger og quiz, og er viktig for å 
implementere styrende dokumenter i hele organisasjonen. 
Gjennomføringsgraden av kurs følges opp av lederne. 

Konsernets ledere på nivå 2 og 3, konsern- og divisjonsdirek-
tører, rapporterer resultatet av implementering av styrende 
dokumenter for egen enhet. Resultatet rapporteres til styret 
og nødvendige tiltak følges opp. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen
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PUNKT 4 
LIKEBEHANDLING AV AKSJONÆRER OG 
TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

DNB ASA har én aksjeklasse. Gjennom vedtektene og i 
styrets og ledelsens arbeid legges det vekt på sterkt vern 
av minoritetsaksjonærer i form av likebehandling, krav til 
majoritetsbeslutninger og opplysningsplikt for transaksjoner 
med nærstående parter. Alle aksjer har lik stemmerett. Ved 
aksjekapitalforhøyelser skal eksisterende aksjonærer gis 
fortrinnsrett, med mindre særskilte forhold tilsier at dette kan 
fravikes. Slik fravikelse vil i så fall bli begrunnet. I tilfeller der 
styret ber generalforsamlingen om fullmakt til tilbakekjøp av 
egne aksjer, skal dette skje i markedet til børskurs. 

STØRSTE AKSJONÆR
Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet er DNB ASAs 
største aksjonær med en eierandel på 34 prosent. I henhold til 
Statens eierskapsmelding (Meld. St. 27 2013–2014 Et mangfoldig 
og verdiskapende eierskap) er formålet med statens eierskap i 
DNB ASA å opprettholde et stort og kompetent finanskonsern 
med hovedkontorfunksjoner i Norge. Selskapet skal drives på 
forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkur-
ransemessig avkastning. Regjeringen viser til at en statlig 
eierandel som gir negativ kontroll, bidrar til dette. Regjeringen 
vil derfor opprettholde statens eierandel i DNB ASA og ser det 
ikke som aktuelt å redusere eierandelen til under 34 prosent. 

Forvaltningen av aksjene hos departementet skjer gjennom 
eierskapsavdelingen. Forvaltningen er underlagt spesielle retnings-
linjer som blant annet fastslår at staten ikke kan ha representan-
ter i styret i finansinstitusjoner, men skal gjennom deltakelse i 
valgkomiteen sikre at selskapets organer får en sammensetning 
som representerer alle aksjonærgrupper. Retningslinjene stiller 
blant annet krav om at departementet skal opptre på en måte 
som bidrar til likebehandling av DNBs aksjonærer. 

TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE
Interessekonflikter og habilitet for styremedlemmer er nærmere 
beskrevet under punkt 9 nedenfor. For konsernets øvrige 
tillitsvalgte og ansatte er transaksjoner med nærstående 
utførlig behandlet i og regulert av konsernets etikkregler. 
Generelt er en ansatt eller tillitsvalgt definert som inhabil 
dersom det foreligger omstendigheter som kan føre til at han 
eller hun av andre kan oppfattes å legge vekt på annet enn 
DNB-konsernets interesser. Ansatte må være oppmerksomme 
på mulige interessekonflikter dersom de kombinerer tillitsverv 
med andre roller i konsernet.

Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom DNB-konsernet 
og nærstående vil styret, med mindre det gjelder saker som 
behandles av generalforsamlingen etter reglene i allmennak-
sjeloven, sørge for at det foreligger en verdivurdering fra en 
uavhengig tredjepart. Dette gjelder også ved eventuelle 
transaksjoner mellom selskaper i DNB-konsernet der det er 
minoritetsaksjonærer. Ikke uvesentlige transaksjoner med 
nærstående parter omtales i en egen note til årsregnskapet. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 3 

SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE

Styret foretar løpende en vurdering av kapitalsituasjonen i lys 
av selskapets mål, strategi og ønsket risikoprofil. For nærmere 
omtale av reglene om kapitaldekning, hvilke prinsipper DNB 
legger til grunn for å vurdere kapitalbehovet, samt nærmere 
spesifikasjon av elementene i konsernets kapitaldekning, vises 
det til konsernets rapport om risiko og kapitalstyring (pilar 3), 
som er publisert på konsernets nettside ir.dnb.no. 

EUs kapitaldekningsdirektiv CRD IV stiller krav til både egen-
kapital, langsiktig finansiering og likviditetsreserver. Se Styrets 
årsberetning vedrørende nye rammebetingelser.

Styret vurderer konsernet som godt kapitalisert i forhold til 
nåværende regulatoriske krav. DNB fortsetter tilpasningene 
til nye likviditets- og kapitalkrav som allerede er innført, eller 
som ventes innført i løpet av de nærmeste årene. 

UTBYTTE
DNB har som overordnet mål å skape langsiktige verdier 
for sine eiere, dels gjennom en positiv kursutvikling og dels 
gjennom en forutsigbar utbyttepolitikk. Konsernets langsik-
tige utbyttepolitikk er å ha en utdelingsgrad på mer enn 50 
prosent av overskuddet. Dette vil gjøres i en kombinasjon av 
kontantutbytte og tilbakekjøp av aksjer.

TILBAKEKJØP AV AKSJER
For å ha fleksibilitet i kapitalstyringen har styret i tidligere 
perioder anmodet generalforsamlingen om fullmakt til å kjøpe 
tilbake egne aksjer. Det har tidligere vært inngått avtale med 
staten v/Nærings- og fiskeridepartementet som innebærer 
at det ved innløsning av ervervede aksjer skal foretas en 
forholdsmessig innløsning av aksjer tilhørende staten, slik at 
statens eierandel holdes konstant. For å optimalisere selska-
pets kapitalsituasjon ga generalforsamlingen 24. april 2018 
styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer for samlet pålydende 
inntil 641 746 755 kroner, tilsvarende 4 prosent av selskapets 
aksjekapital. Fullmakten ble benyttet. For nærmere informa-
sjon om tilbakekjøpene, se Styrets årsberetning. 

KAPITALFORHØYELSE
Det foreligger for tiden ingen styrefullmakt til å foreta kapi-
talforhøyelse i DNB ASA.

Avvik fra anbefalingen: Ingen
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PUNKT 5

AKSJER OG OMSETTELIGHET

Aksjene i DNB ASA er notert på Oslo Børs og er fritt omsettelige. 
Vedtektene inneholder ingen begrensninger for omsetteligheten.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 6 
GENERALFORSAMLING 

Øverste myndighet i DNB er generalforsamlingen, som repre-
senterer DNBs aksjonærer. Ordinær generalforsamling skal i 
henhold til vedtektene avholdes innen utgangen av april måned 
hvert år. Innkalling og påmeldingsskjema sendes aksjonærene 
og publiseres på konsernets nettside senest 21 dager før gene-
ralforsamlingsdatoen. Prosedyre for stemmegivning og for å 
framsette forslag er beskrevet i innkallingen. 

Generalforsamlingen velger aksjonærenes medlemmer til 
styret og valgkomiteens medlemmer. Generalforsamlingen 
velger også ekstern revisor. 

Generalforsamlingsprotokollen er tilgjengelig på dnb.no/
generalforsamling.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 7 
VALGKOMITÉ

Generalforsamlingen har i samsvar med DNB ASAs vedtekter 
etablert en valgkomité som består av fire medlemmer. Valg-
komiteen avgir begrunnet innstilling til generalforsamlingen 
for valg av styrets og valgkomiteens medlemmer. Generalfor-
samlingen har fastsatt instruks for komiteens arbeid. Valg-
komiteen skal bestå av eiere eller representanter for eiere og 
så langt som mulig representere hele aksjonærfellesskapet. 
Ingen styremedlemmer eller representanter for ledelsen er 
medlem av valgkomiteen. 

Valgkomiteens instruks fastsetter at det bør tilstrebes rotasjon 
av komiteens medlemmer. Valgkomiteen avholdt 11 møter i 
2018, hvor det blant annet ble innstilt på valg av medlemmer 
til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen forberedte også 
saker til behandling i 2019.

Informasjon om valgkomiteen og frister for å gi innspill finnes 
på dnb.no/generalforsamling. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 8 

STYRE, SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET

Styret og generalforsamlingen ivaretar styring og tilsyn med 
forvaltningen av selskapet. 

Styret i DNB ASA («styret») har inntil syv medlemmer, hvorav 
inntil fem aksjonærvalgte representanter og to ansattrepre-
sentanter. Ingen i konsernledelsen er medlemmer av styret. 
Ved valg av styrets medlemmer søkes behovet for både 
kontinuitet og uavhengig het oppnådd i tillegg til en balansert 
styresammensetning. 

For å styrke styremedlemmers representasjon og kompetanse 
i styrene, gjennomføres det felles styremøter for styrene i 
DNB ASA og DNB Bank ASA. 

Ingen kan være medlem av eller leder for styret i et sammen-
hengende tidsrom lenger enn 12 år. Det begynner å løpe en ny 
12-årsperiode dersom et ordinært medlem av styret blir valgt 
som styreleder eller motsatt. Ingen kan ha verv som ordinært 
styremedlem og/eller styreleder i et lengre samlet tidsrom 
enn 20 år. Medlemmene velges for inntil to år av gangen. Per 
31. desember 2018 hadde styret syv medlemmer, hvorav fem 
aksjonærvalgte og to ansattvalgte representanter. Tre av 
styrets medlemmer var kvinner, hvorav to var aksjonærvalgte 
representanter og én var ansattrepresentant. 

De enkelte styremedlemmers bakgrunn og deltakelse på 
styremøter i 2018 er beskrevet i presentasjonen av styrene 
i DNB ASA og DNB Bank ASA fra side 92. Styret vurderer 
medlemmenes uavhengighet, og konklusjonen er anmerket 
i oversikten over styrende organer. Ved innstilling av nye 
styremedlemmer foretas en egnethetsvurdering som blant 
annet omfatter vurdering av uavhengighet. Vurderingen 
følges opp årlig ved skriftlig bekreftelse fra styremedlemmene. 
Konsernet har iverksatt prosesser for å ha løpende kontroll 
over hvilke andre oppdrag styremedlemmene innehar. Se også 
beskriv else i punkt 9 om transaksjoner med nærstående parter. 
I presentasjonen av styret framkommer eventuelle oppdrag 
medlemmene har for konsernet og vesentlige oppdrag og 
verv i andre selskaper og organisasjoner. 

Styremedlemmene oppfordres til å eie aksjer i selskapet. I over-
sikten over styrende organer framkommer hvor mange aksjer 
i DNB-konsernet som var eid av medlemmene av styrende 
organer og deres nærstående parter per 31. desember 2018. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen
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PUNKT 9 

STYRETS ARBEID

Styret har vedtatt en styreinstruks som gir regler for styrets 
arbeid og saksbehandling, herunder hvilke saker som skal 
styrebehandles, konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter 
overfor styret og regler for innkalling og møtebehandling. 
Styrets instruks er tilgjengelig på dnb.no/om-oss/styret.html. 
Styret utarbeider en årlig plan for sitt arbeid som dekker 
oppgaver som er fastsatt i lover, forskrifter, myndighetsvedtak, 
vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Styret fastsetter 
også instruks for konsernsjefen. 

Styret foretar en årlig evaluering av sitt arbeid og arbeidsform 
som gir grunnlag for endringer og tiltak. I tillegg foretas en 
evaluering av styrets kompetanse, samlet og for hvert enkelt 
styremedlem.

Styret kartla i 2018 tiltak for kompetanseløft for dets medlemmer. 
Blant tiltakene var en dagssamling for å diskutere strategiske 
temaer og jevnlige innlegg fra eksterne foredragsholdere. 

STYRETS OPPGAVER
Del A til dette kapitlet redegjør for de viktigste sakene styret 
arbeidet med i 2018. Se oversikt over styrets arbeid i 2018 
nedenfor.

I strategiprosessen vurderer styret om mål og retningslinjer 
er entydige, dekkende, godt operasjonalisert og lettfattelige 
for alle ansatte. Alle vesentlige retningslinjer er tilgjengelige 
for de ansatte via DNBs intranett eller på annen måte.

INTERESSEKONFLIKTER OG HABILITET 
Styret har overordnet ansvar for forvaltningen av DNB og skal 
gjennom konsernsjefen sørge for forsvarlig organisering av 
virksomheten. Overordnede mål, strategiske valg og finansi-
elle planer for konsernet besluttes i styret. Styret holder seg 
orientert om DNBs økonomiske stilling og utvikling gjennom 
godkjenning av kvartals- og årsrapporter og en månedlig gjen-
nomgang av finansiell stilling og utvikling. Styret skal videre 
påse at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll 
og at konsernets kapitalsituasjon er forsvarlig ut fra omfanget 
av og risikoen ved virksomheten. Styrets ansvar, gjennomgang 
og rapportering av risikostyring og internkontroll er beskrevet 
i punkt 10 nedenfor. Styret framlegger også erklæring med 
forslag til retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte 
for generalforsamlingen, se nærmere i punkt 12 nedenfor. 

Styreinstruksen i DNB ASA slår fast at et styremedlem ikke 
kan delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål der 
vedkommende eller nærstående parter må anses for direkte 
eller indirekte å ha personlig eller økonomisk særinteresse i 
saken. Det samme følger av konsernets etikkregler. Den enkelte 
plikter selv å påse at han eller hun ikke er inhabil i behandlingen 
av en sak. Styret skal godkjenne avtaler mellom selskapet og 
styremedlemmer eller konsernsjef. Styret skal også godkjenne 
avtaler mellom selskapet og tredjepart der et styremedlem 
eller konsernsjefen må antas å ha en særlig interesse.

Styrets medlemmer skal melde fra til styret dersom de direkte 
har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet 
eller annet selskap i DNB-konsernet. Det samme gjelder om 
avtalen inngås av et selskap utenfor DNB-konsernet hvor 
styremedlemmet er eier, styremedlem eller ledende ansatt. 
Melding skal gis til styrets leder med kopi til Konsernsekretariatet.

Styrets medlemmer, eller selskaper som de er tilknyttet, bør 
ikke påta seg særskilte oppdrag for selskaper i DNB-konsernet 
ut over styrevervet. Dersom de likevel gjør det, skal hele styret 
informeres. Honorar for slike oppdrag skal godkjennes av styret.

Styret hadde totalt 11 styremøter i 2018. En oversikt over de 
enkeltes deltagelse framkommer i presentasjonen av styrets 
medlemmer fra side 92. 

STYRETS REVISJONSUTVALG OG STYRETS 
RISIKOUTVALG
Styrets revisjonsutvalg og Styrets risikoutvalg besto i 2018 av 
tre av styrets uavhengige medlemmer i tillegg til en observatør. 

Utvalgene er forberedende og rådgivende arbeidsutvalg 
for styret. Medlemmene velges for inntil to år blant styrets 
eksterne medlemmer, og leder oppnevnes for ett år av gangen. 
Utvalgene skal samlet ha den kompetansen som ut fra konser-
nets organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta 
sine oppgaver. Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget 
skal ha kvalifikasjoner innen regnskap og/eller revisjon. I 
risikoutvalget skal minst ett av medlemmene ha erfaring 
med å identifisere, vurdere og styre risikoeksponering i store, 
kompliserte selskaper. Medlemmene av utvalgene står oppført i 
oversikten over styrende organer. Utvalgenes formål, oppgaver 
og funksjoner er fastsatt i samsvar med internasjonale regler 
og standarder og er beskrevet i konserninstrukser. Utvalgene 
møtes normalt åtte ganger årlig. Se pilar 3-rapporten for en 
nærmere beskrivelse av utvalgenes oppgaver på ir.dnb.no 
under Financial reports and presentations.

STYRETS KOMPENSASJONSUTVALG 
Styret i DNB ASA har et kompensasjonsutvalg som består av 
tre medlemmer av selskapets styre, og som normalt møtes 
seks til syv ganger årlig. Ett av medlemmene er ansattvalgt 
styremedlem. 

 → Utvalget innstiller på styrets retningslinjer for kompensa-
sjon til ledende ansatte i henhold til allmennaksjelovens 
paragraf 6-16a. 

 → Utvalget forbereder og anbefaler forslag til styret om 
kompensasjon til konsernsjefen og er samtidig rådgiver 
for konsernsjefen vedrørende kompensasjon og andre 
vesentlige personalrelaterte forhold for konsernledelsen 
og eventuelt andre som rapporterer til konsernsjef. 

 → Utvalget vurderer tiltak for å oppnå mangfold blant ledende 
ansatte og ivareta likelønn mellom kvinner og menn.

Avvik fra anbefalingen: Ingen
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Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

Styrets arbeid
2018

Kvartalsregnskap og risikorapport

Fastsettelse av retningslinjer for kompensasjon til ledende ansatte

Oppfølging av strategi

Årlig gjennomgang av risikoappetitt

Oppdatering konsernet styrende dokumenter

Foreløpig årsregnskap 2017

Årsrapport 2017

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Rammeverk, oppfølging og prioritering av ikke-finansiell risiko

Gjennomgang av operasjonell risiko, internkontroll- og compliance-rapport

Pilar 3-rapport

Handlingsplan for informasjonssikkerhet inkl. trusselvurdering

Årlig ICAAP

Kompetanseløft for styrene

Månedlig status – risikostyring

Månedlig status – økonomisk resultat

Target process

Styreevaluering

Evaluering av 
konsernsjef

Strategisamling

Status etterlevelse internasjonale enheter

Q1 Q2 Q3 Q4
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PUNKT 10 

RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL 

God virksomhetsstyring er en forutsetning for å skape lang-
siktige verdier for DNBs aksjonærer og for å sikre at DNBs 
virksomhet er bærekraftig over tid. 

Risikostyringen i DNB har som hovedmål å sikre god balanse 
mellom risiko og langsiktig avkastning. DNB skiller mellom 
risiko som tas aktivt hvor avkastning skal maksimeres (kredit-
trisiko), og risiko som ikke gir avkastning og som skal holdes 
på et akseptabelt lavt nivå (operasjonell risiko).

DNB tilstreber å ikke bli assosiert med virksomhet som kan 
svekke konsernets omdømme. 

Virksomhetsstyringen gir rammer for virksomhetsutøvelsen 
og skal bidra til at DNB kan realisere konsernets strategi og 
nå de forretningsmessige målene. 

Virksomhetsstyringen er et samspill mellom prosesser og 
strukturer som benyttes for styring og kontroll i konsernet. 
Disse stiller krav til adferd for styret, ledelsen og medarbeiderne. 
Alle i DNB skal handle i tråd med disse kravene.

IT-VERKTØY TIL STØTTE FOR OPERASJONALISERING 
OG ETTERLEVELSE AV EKSTERNE KRAV OG INTERNE 
RETNINGSLINJER
Konsernet videreførte i 2018 arbeidet med å implementere et 
GRC-system (Governance, Risk, Compliance). Verktøyet skal 
understøtte gjennomføringen av operasjonell risikostyring, 
etterlevelse og internkontroll over finansiell rapportering. 
Konsernet implementerte en ny hendelsesdatabase i 2017, og 
i 2018 ble verktøyet innført for avviksrapportering av brudd 
på personvernregelverket. Arbeidet med implementering 
av moduler for operasjonell risikostyring og internkontroll 
startet i 2018 og vil bli høyt prioritert også i 2019. Prosjektet 
for implementering av GRC-verktøyet ledes av Risikostyring 
konsern med deltagelse fra Konsernfinans og relevante 
forretnings- og støtteområder.

RISIKOAPPETITTRAMMEVERK
Rammeverket er en del av den strategiske styringen av 
konsernet og består av rammer og vurderingsprinsipper for 
de risikotypene som er vesentlige for DNB. Risikoappetitt-
rammene definerer hva som er akseptabelt risikonivå som 
konsernets strategi og finansielle mål skal vurderes opp mot. 
Dette er dermed et viktig virkemiddel for å bidra til helhetlig 
risikostyring og operasjonalisering av denne. 

Konsernets risikoappetitt inneholder et sett av eksplisitte utsagn 
for risikotyper og dimensjoner som regnes for å være særlig 
vesentlige for DNB. Hvert utsagn angir vurderingsprinsipper 
som definerer akseptabelt risikonivå.

Risikotyper og dimensjoner som inngår i rammeverket:
 → lønnsomhet og inntjening
 → kapitaldekning
 → kredittrisiko
 → markedsrisiko

 → likviditetsrisiko
 → operasjonell risiko
 → omdømmerisiko

Rammene skal fungere som referansepunkter som konser-
nets strategiske og finansielle planer skal vurderes opp mot.
 
Hvert utsagn, med tilhørende rammer, har en utpekt eier som 
har ansvaret for at oppfølging er etablert og at endringer i 
utnyttelse av rammene følges opp. 

Status på risikoappetitt rapporteres sammen med periodisk 
finansiell rapportering til konsernledelsen og styret.  

Alle risikoappetitt-utsagn implementeres videre ut i organisa-
sjonen, gjennom mer presise risikotoleranser for hver enkelt 
risiko. Denne prosessen eies av den ansvarlige for hvert utsagn 
og kan omfatte både kvalitative og kvantitative elementer. 
Operasjonalisering gjennom styringssystemet er viktig for å 
gjøre risikoappetitt til et effektivt styringsverktøy. 

GJENOPPRETTINGSPLAN
DNB har et hierarki av beredskapstiltak reflektert i en gjen-
opprettingsplan. Gjenopprettingsplanen skal sikre at driften 
av konsernet kan gjenopprettes etter en svært alvorlig 
krisesituasjon, uten involvering eller støtte fra myndigheter. 
Gjenopprettingsplanen utarbeides som en integrert del av 
konsernets risiko- og kapitalstyringsrammeverk og inntrer ved 
brudd på forhåndsdefinerte indikatorer. Brudd på indikatorene 
utløser en grundig evaluering av situasjonen og vurdering 
av eventuelle tiltak. Dersom bankens gjenoppretting ikke 
lykkes, vil en avviklingsfase inntre. Offentlige myndigheter er 
ansvarlige for å etablere en plan for denne fasen.

Risikoappetittrammeverket skal fungere som et tidlig vars-
lingssystem, og det er derfor overlapp mellom indikatorene i 
risikoappetittrammeverket og gjenopprettingsplanen.

RAMMEVERK FOR INTERNKONTROLL
Internkontroll i DNB består av tre hovedkomponenter: styring, 
risikostyring og etterlevelse, samt virksomhet og drift. Denne 
modellen bygger på European Banking Authorities Guidelines 
on Internal Governance og rammeverket fra Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions, COSO. 
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Styring

Risiko-
styring og 

etterlevelse

Virksomhet 
og drift

Formålet med DNBs system for internkontroll er å sikre:
1 effektiv drift
2 forsvarlig gjennomføring av virksomheten
3 tilstrekkelig identifisering og måling av risiko, samt risiko-

reduserende tiltak
4 pålitelig finansiell og ikke-finansiell informasjon rapportert 

både internt og eksternt
5 forsvarlige administrative og regnskapsmessige prosedyrer
6 etterlevelse av lover, forskrifter, tilsynskrav og institusjonens 

interne retningslinjer, prosesser, regler og vedtak.

COSO er et globalt rammeverk som skisserer anbefalte 
komponenter i internkontroll, inkludert et definert kontroll-
miljø, risikovurdering, kontrollaktiviteter, informasjon og 
kommunikasjon, samt overvåkingsaktiviteter.
 
Ansvaret for risikostyring og internkontroll er delt mellom 
tre forsvarslinjer:

 → Førstelinjeforsvar omfatter alle konsernets operative 
funksjoner. Det er den operative ledelsens ansvar å etablere, 
styre og følge opp internkontroll innenfor eget ansvarsom-
råde, herunder prosesser og aktiviteter for å nå fastsatte 
mål knyttet til effektiv drift, pålitelig finansiell rapportering, 
risikostyring og etterlevelse av lover og regler. Ansatte har 
ansvar for å gjennomføre den etablerte internkontrollen 
gjennom sine daglige arbeidsoppgaver. Styret behandlet 
organisering av data governance i 2018, og området ble 
betydelig styrket.

 → Andrelinjeforsvar er uavhengige kontrollfunksjoner som 
overvåker og følger opp internkontrollen som gjennomføres 
av ledelsen og de ansatte i konsernets operative funksjoner. 
I DNB er andrelinjefunksjonene organisert hovedsakelig i 
Risikostyring konsern og Group Compliance.

 → Tredjelinjeforsvar er Konsernrevisjonen, som med en 
risiko basert tilnærming gjennomgår og vurderer konsernets 
prosesser for styring og internkontroll. Konsernrevisjonen 
er uavhengig av administrasjonen og rapporterer til styret 
i DNB ASA. 

Konsernets rapport om kapitalkrav og risikostyring, pilar 3-rappor-
ten, inneholder en beskrivelse av risikostyring og internkontroll i 
DNB, kapitalstyring og kapitalberegning, i tillegg til en vurdering 
og oppfølging av ulike typer risikoer. Videre redegjøres det for 
DNBs tilpasninger til og oppfyllelse av regelverket om kapitalkrav. 
Rapporten er tilgjengelig på konsernets nettsider ir.dnb.no.

INTERNREVISJON

ORGANISERING OG ANSVAR
Uavhengig og effektiv revisjon skal bidra til hensiktsmessig 
risikostyring og internkontroll og pålitelighet i risiko- og 
finansiell rapportering. Konsernrevisjonen har sitt mandat 
fra styret i DNB ASA, som også godkjenner revisjonens årlige 
planer og budsjetter. 

Konsernrevisjonens oppgaver kan noe forenklet deles i to:
 → På vegne av styret i DNB ASA, konsernsjef og styrene i de 

vesentlige datterselskapene, se etter at det er etablert 
og gjennomføres tilstrekkelig og effektiv risikostyring og 
internkontroll

 → Vurdere om risikoidentifisering og etablerte styringsproses-
ser og kontrolltiltak effektivt bidrar til å styrke konsernets 
evne til måloppnåelse

GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING
Konsernrevisjonen reviderer enheter i DNB-konsernet. Det 
utarbeides en revisjonsplan som diskuteres med konsern-
ledelsen, behandles i revisjonsutvalget og godkjennes av 
styret. Konsernrevisjonens risikovurderinger ligger til grunn 
for hvilke områder som skal prioriteres i revisjonsarbeidet. 
Etter gjennomførte revisjoner utarbeides revisjonsrapporter 
som inneholder resultatene av revisjonen, en redegjørelse for 
eventuelle svakheter eller mangler og forslag til tiltak med 
identifisering av ansvarlig person og fastsettelse av tidsfrister 
for gjennomføring av tiltakene. Revisjonsrapportene sendes til 
ansvarlig leder i revidert enhet. Et sammendrag med revisjo-
nens vurdering av alle enhetene i DNB-konsernet rapporteres 
hvert halvår til styrene i DNB ASA og DNB Bank ASA. Styrene 
mottar også månedlig et sammendrag av revisjonsrapportene 
for alle enhetene i konsernet. 

Ekstern revisor omtales i punkt 15 nedenfor. 

TILSYNSMYNDIGHETER

DNB-konsernets virksomhet er underlagt tilsyn av Finans-
tilsynet i Norge, internasjonale tilsyn, Datatilsynet og Norges 
Bank med flere. Styret tilstreber en åpen og konstruktiv 
dialog med disse.

Finanstilsynet i Norge gjennomgår blant annet års- og delårs-
regnskaper og konsernets interne kapitalvurderingsprosess, 
som følger av kapitaldekningsregelverket (Internal Capital 
Adequacy Assessment Process, ICAAP). Finanstilsynet gjen-
nomgår konsernets gjenopprettingsplan.

STYRETS RAPPORTERING AV HOVEDELEMENTENE 
I DEN INTERNE KONTROLLEN KNYTTET TIL 
FINANSIELL RAPPORTERING

Finansiell rapportering i konsernet skal være i samsvar med 
relevante lover, forskrifter og interne retningslinjer for virk-
somheten. DNB har et mål om lav operasjonell risiko, og det 
er i konsernets standard for internkontroll over finansiell 
rapportering stilt eksplisitte krav til prosess og rutiner for å 
sikre kvalitet i rapporteringen. 
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NÆRMERE OM STANDARD FOR INTERNKONTROLL 
OVER FINANSIELL RAPPORTERING
DNBs finansielle rapportering skal sikre langsiktig verdiskaping 
for aksjonærene.

Det gjennomføres en løpende risikovurdering av prosesser 
som innebærer risiko for feil i den finansielle rapporteringen. 
I vurderingen foretas en «ende til ende» prosesskartlegging 
som tydeliggjør roller og ansvar i hele den finansielle verdikje-
den. Det etableres nøkkelkontroller for å sikre internkontroll 
rundt alle ledd som innebærer risiko for vesentlige feil. Disse 
kontrollene er underlagt særskilte krav til dokumentasjon. 
Det etableres risikoreduserende tiltak rundt alle prosesser 
som fortsatt innebærer høy eller moderat risiko etter at 
nøkkelkontrollene er gjennomført. 

Resultatene av internkontroll over finansiell rapportering 
rapporteres kvartalsvis til Konsernfinans og følges opp løpende. 
Konsernledelsen og revisjonsutvalget oppdateres årlig.

STYRENE

ORGANISERING OG ANSVAR
DNB ASAs styre ved revisjonsutvalget fører tilsyn med prosessen 
for finansiell rapportering og se etter at konsernets intern-
kontroll, herunder internrevisjon og risikostyringssystemer, 
fungerer effektivt. Utvalget skal videre påse at konsernet 
har en uavhengig og effektiv ekstern revisjon. Styret har gitt 
retningslinjer som skal sikre pålitelig, relevant, tidsriktig og lik 
informasjon til aksjonærer og andre aktører i verdipapirmarkedet. 
Retningslinjene dekker også interne behov. Samlet benevnes 
de retningslinjer for finansiell rapportering. Retningslinjene 
stiller krav til kvalitetssikring av finansiell rapportering for 
alle enhetene i konsernet, herunder krav om å forebygge 
regnskapsmanipulasjon.

GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING
Revisjonsutvalget gjennomgår kvartalsvis finansiell rappor-
tering for DNB-konsernet. Utvalget foretar en grundig gjen-
nomgang av skjønnsmessige vurderinger og estimater i tillegg 
til eventuelle endringer i regnskapspraksis. 

Utvalget skal overvåke systemene for internkontroll samt 
konsernets internrevisjon, herunder se etter at disse fungerer 
effektivt, og vurdere endringer i systemer og rutiner som 
framlegges styret til godkjennelse.

I sin gjennomgang har utvalget diskusjoner med ledelsen, 
Konsernrevisjonen og ekstern revisor. Ekstern revisor gir utvalget 
en beskrivelse av hovedelementene i revisjonen foregående 
regnskapsår, herunder en særlig gjennomgang av eventuelle 
vesentlige svakheter som er avdekket ved internkontrollen 
knyttet til finansiell rapportering. 

Utvalget behandler administrasjonens årlige egenevaluering 
av nivået på og effektiviteten av internkontrollen over finan-
siell rapportering.

Utvalget møter ekstern revisor på vegne av styret minst én 
gang i kvartalet uten at representanter fra administrasjonen 
er til stede. Utvalget møter også konserndirektør revisjon 
uten at representanter fra administrasjonen er til stede minst 
én gang i året.

Revisjonsutvalget behandler kvartalsregnskap og forslag til 
årsregnskap for DNB ASA og DNB-konsernet. Styrene i DNB 
ASA og DNB Bank ASA behandler kvartalsregnskap og forslag 
til årsregnskap for de respektive selskapene etter behandling 
i administrasjonen og revisjonsutvalget. Årsregnskapene 
fastsettes av generalforsamlingen. 

Revisjonsutvalget behandler også forslag til selskaps- og 
konsernregnskapene til DNB Bank ASA og DNB Livsforsikring 
AS og selskapsregnskapet til DNB Boligkreditt AS. Styret i 
DNB Livsforsikring AS behandler kvartalsregnskap og forslag 
til årsregnskap. Årsregnskapene besluttes av de respektive 
selskapers generalforsamlinger.

KONSERNSJEF OG LEDERFORA

ORGANISERING OG ANSVAR
Konsernfinans ledes av konserndirektør finans (Chief Financial 
Officer, CFO) og er organisert utenfor forretningsområdene. 
Konserndirektør finans utnevner ledere av henholdsvis divisjon 
Konsernregnskap og rapportering og divisjon Finansiell styring. 
 
Divisjon Konsernregnskap og rapportering forbereder, be- 
arbeider, konsoliderer, kvalitetssikrer og rapporterer finansiell 
informasjon på konsernnivå. Divisjonen skal implementere 
verktøy og prosesser for innrapportering som er harmonisert 
med gjeldende krav for konsernets finansielle rapportering. 

Divisjon Finansiell styring setter premisser og krav for konsernets 
finansielle styringsmodell og skatt (inkludert merverdiavgift). 
Divisjonen fastsetter premissene for krav til regnskapssystemer 
og andre relevante systemer for finansiell rapportering. 

Lederne for rapporterende enheter har ansvar for løpende 
finansiell oppfølging og rapportering. Alle enhetene har egne 
ledergrupper og økonomifunksjoner tilpasset sin organisa-
sjon og virksomhet. Lederne skal sørge for å implementere 
hensiktsmessig og effektiv internkontroll i samsvar med 
fastsatte krav og har ansvar for å etterleve kravene. 

GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING
Rapporterende enheter
De ansvarlige lederne for forretnings-, støtte- og stabsenhet-
ene skal sørge for hensiktsmessig og effektiv internkontroll 
i samsvar med krav og påse at disse etterleves. Enhetene 
vurderer internkontroll over finansiell rapportering kvartals vis 
og rapporterer resultatet av vurderingen til leder for divisjon 
Finansiell styring. Årlig foretas en utvidet vurdering av etter-
levelse av eksternt og internt regelverk knyttet til intern-
kontroll over finansiell rapportering. Resultatet, sammen med 
planlagte forbedringstiltak, rapporteres til leder for divisjon 
Finansiell styring.
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Risiko-
vurdering

Rapportering

Tiltak

Over våking Dokumen tasjon

Nøkkel-
kontroller

Prosess-
kartlegging

Prosess for internkontroll over finansiell 
rapportering i DNB-konsernet

Konsernfinans
Konsernfinans utarbeider finansiell rapportering for DNB-kon-
sernet og påser at rapporteringen skjer i samsvar med gjeldende 
lovgivning, regnskapsstandarder, fastsatte regnskapsprinsipper 
og styrets retningslinjer. Leder for divisjon Konsernregnskap 
og rapportering utarbeider retningslinjer som utdyper kravene 
som lokale enheter må overholde. Det er etablert prosesser 
og en rekke kontrolltiltak som skal sørge for kvalitetssikring 
av finansiell rapportering. Tiltakene omfatter regler for full-
makter, arbeidsdeling, avstemminger, endringshåndtering, 
IT-kontroller og ledelsesgjennomganger. 

Konsernledelsen
Konsernsjef og konserndirektør finans vurderer løpende 
forretningsområdenes finansielle resultater og måloppnåelse, 
kritiske forhold og hendelser som påvirker framtidig utvikling 
og optimal ressursutnyttelse. En gjennomgang av blant annet 
disse temaene gjennomføres med de enkelte forretnings-
områdene minimum hvert kvartal. På møtene vurderes ved 
behov risikoer knyttet til finansiell rapportering på både kort 
og lang sikt. Konsernsjef, konserndirektør finans, ledelsen i 
det aktuelle området samt relevant fagekspertise deltar på 
møtene, som ledes av konsernsjef. Konserndirektør finans 
gjennomgår slike temaer i egne møter med støtteområdene.
Konsernledermøtet gjennomgår månedlig finansiell rappor-
tering og risikoappetitt, herunder utvikling i resultat- og 
balansestørrelser, status i forhold til lovkrav, resultater for 
juridiske enheter og analyse av og kommentarer til resultater 
i forretnings- og støtteområder. 

INTERNKONTROLL FINANSIELL RAPPORTERING

ORGANISERING OG ANSVAR
Divisjon Finansiell styring utfører et andrelinjeforsvar av 
internkontroll over finansiell rapportering, og har en direkte 
rapporteringslinje til Revisjonsutvalget. Enheten stiller krav 
til utforming av og overvåker internkontroll over finansiell 
rapportering i konsernet.

GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING
På vegne av konserndirektør finans identifiserer, vurderer og 
overvåker enheten for internkontroll over finansiell rappor-
tering risikoen for feil i konsernets finansielle rapportering i 
samarbeid med ledere av rapporterende enheter. 

Det er etablert en prosess for egenevaluering av nivået på og 
effektiviteten av internkontrollen over finansiell rapportering. 
Enhetenes kvartalsvise vurdering av internkontroll over 
finansiell rapportering diskuteres ved behov med konsernan-
svarlig for finansiell rapportering i særskilte møtefora, og en 
oppsummering blir ved behov presentert for konserndirektør 
finans, konsernledelsen, revisjonsutvalget og styret i DNB ASA i 
forbindelse med behandlingen av kvartals- og årsregnskapene. 
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REVISJON

ORGANISERING OG ANSVAR
Se beskrivelse av Internrevisjon over. 

GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING
Årsregnskaper for alle selskaper i DNB-konsernet revideres av 
ekstern revisor, som innenfor rammene fastsatt i internasjonale 
standarder for revisjon og kvalitetskontroll, ISA, samarbeider 
med Konsernrevisjonen. 

Som et ledd i revisjonsarbeidet vurderer ekstern revisor og 
Konsernrevisjonen etablert internkontroll over finansiell 
rapportering i utvalgte prosesser. Ekstern revisor utarbeider 
hvert år en rapport som oppsummerer resultatene av den 
finansielle revisjonen. Rapporten redegjør for eventuelle 
svakheter og mangler i internkontrollen knyttet til finansiell 
rapportering. Rapporten sendes de ansvarlige for finansiell 
rapportering i de reviderte enhetene og selskapene for uttalelse 
før den behandles i revisjonsutvalget og styret i DNB ASA. 
Resultatene fra revisjon av finansiell rapportering omhandles 
i Konsernrevisjonens halvårlige rapport til styrene i DNB ASA 
og DNB Bank ASA og til revisjonsutvalget.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 11
GODTGJØRELSE TIL STYRET

Styrehonorarene, som innstilles av valgkomiteen og fastsettes 
av generalforsamlingen, er ikke resultatavhengige eller knyttet 
til opsjoner i DNB ASA. Styret skal godkjenne eventuell annen 
godtgjørelse enn styrehonorar, honorar til revisjonsutval-
get og risikoutvalget og kompensasjonsutvalgshonorar fra 
selskapet til medlemmer av styret. Note 47 til årsregnskapet 
for DNB-konsernet viser godtgjørelser til ledende ansatte og 
tillitsvalgte i DNB ASA.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 12 
GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE 

RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNNINGER
DNBs retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til konsernsjef 
og øvrige medlemmer av konsernledelsen skal til enhver tid 
understøtte gjeldende strategi og verdigrunnlag og bidra til å 
nå konsernets mål. Den totale godtgjørelsen til konsernsjefen 
og ledende ansatte består av fastlønn (hovedelement), natu-
ralytelser, variabel lønn og pensjons- og forsikringsordninger. 
Den variable godtgjørelsen til konsernsjef og øvrige ledende 
ansatte ble også for 2018 fastsatt med en sterk vektlegging 
av konsernfelles måleparametere for finansielle nøkkeltall, 
kundetilfredshet og omdømme. 

DNBs ordning for variabel godtgjørelse er i tråd med forskrift 
om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapir-
foretak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Konsernet 
har identifisert ledende ansatte, risikotagere og ansatte med 
selvstendige kontrollfunksjoner, nedenfor omtalt som øvrige 
ledende ansatte.

KONSERNSJEF
Totalkompensasjonen til konsernsjefen fastsettes på bakgrunn 
av en helhetlig vurdering av prestasjoner, i tillegg til at den 
vurderes opp mot kompensasjonsnivåer for tilsvarende stillinger 
i markedet. Kompensasjonen skal være konkurransedyktig, 
men ikke markedsledende. 

Den variable godtgjørelsen til konsernsjefen er prestasjonsbasert 
og fastsettes på bakgrunn av konsernets egenkapitalavkastning, 
kjernekapitaldekning og kostnadsgrad, i tillegg til utvikling 
i kundetilfredshet, omdømme og interne måleparametre 
relatert til bedriftskultur og innovasjon. Variabel godtgjørelse 
til konsernsjefen kan maksimalt utgjøre 50 prosent av fast-
lønn. Minimum 50 prosent av variabel godtgjørelse utbetales 
utsatt og betinget i DNB-aksjer. Aksjedelen deles i tre deler 
med bindingstid (utsatt og betinget), med frigiving av en del 
hvert år over tre år. 

ØVRIGE LEDENDE ANSATTE
Totalkompensasjonen til øvrige ledende ansatte fastsettes 
etter samme rammer som for konsernsjef. Totalkompensa-
sjonen skal sikre at DNB tiltrekker seg og beholder ledende 
ansatte med ønsket kompetanse og erfaring. Nivået på varia-
bel godtgjørelse i DNB vurderes som moderat sammenlignet 
med nivået i internasjonale finansinstitusjoner og andre store 
norske konsern.

De individuelle tildelingene av variabel godtgjørelse skjer 
innenfor rammer som fordeles på de enkelte enhetene og 
baseres på helhetlige vurderinger av den enkeltes oppnåelse 
av forhåndsbestemte finansielle og ikke-finansielle mål. 

Ordningen med variabel godtgjørelse er resultatavhengig 
uten å være risikodrivende. Dette sikres gjennom en sterk 
kobling mellom individuell målfastsettelse og konsernets 
styringsmodell. Minimum 50 prosent av variabel godtgjørelse 
utbetales utsatt og betinget i DNB-aksjer. Aksjedelen deles i 
tre deler med bindingstid (utsatt og betinget) med en frigiving 
av en del hvert år over tre år. Det er fastsatt et øvre tak for 
utbetaling av variabel godtgjørelse for ledende ansatte på 
50 prosent av fastlønn. 

STYRETS ERKLÆRING VEDRØRENDE 
LEDERGODTGJØRELSER 
Styret framlegger en erklæring med forslag til retningslinjer 
for godtgjørelse til ledende ansatte for generalforsamlingen. 
Erklæringen og informasjon om godtgjørelse utbetalt til hvert 
medlem av konsernledelsen er oppgitt i note 47 til årsregn-
skapet for DNB-konsernet.
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ØVRIGE FORHOLD
Det er ingen utestående tegningsrettigheter eller lignende til 
ansatte i DNB-konsernet. Se også omtale av styrets kompen-
sasjonsutvalg i punkt 9 ovenfor.

Avvik fra anbefalingen: Ingen 

PUNKT 13 
INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

Konsernet gir markedet i Norge og internasjonalt omfattende 
analytisk informasjon i tilknytning til regnskapsavleggelser 
hvert kvartal og ved egne temapresentasjoner. Informasjonen 
gjøres samtidig tilgjengelig for alle interesserte på Oslo Børs 
og konsernets nettside. 

Det er utarbeidet retningslinjer for rapportering av finansiell 
informasjon til aksjonærer, investorer og analytikere. Retnings-
linjene omhandler også konsernets kontakt med aksjeeiere 
utenfor generalforsamlingen. Retningslinjene er basert på 
åpenhet og hensyn til likebehandling av aktørene i markedet 
og finnes på selskapets nettside ir.dnb.no/about-dnb. 

En oversikt over datoer for viktige hendelser som generalfor-
samling, publisering av delårsrapporter, åpne presentasjoner 
og utbetaling av utbytte publiseres på konsernets nettside.

Alle ansatte i DNB har tilgang til retningslinjer for finansiell 
rapportering, herunder krav til internkontroll over finansiell 
rapportering. Konsernfinans avholder regelmessige møter 
med enheter i konsernet for å sørge for å gi informasjon om 
og økt forståelse for kravene til internkontroll over finansiell 
rapportering. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

PUNKT 14 
SELSKAPSOVERTAGELSE

Styret i DNB ASA vil håndtere eventuelle overtagelsestilbud 
i samsvar med prinsippet om likebehandling av aksjonærer. 
Samtidig vil styret bidra til at aksjonærene får mest mulig full-
stendig informasjon i alle situasjoner som påvirker aksjonærenes 
interesser. Se for øvrig punkt 4, hvor det er redegjort for at 
staten vil opprettholde eierandelen på 34 prosent i DNB ASA 
slik Stortinget har forutsatt.

Avvik fra anbefalingen: Styret har valgt å ikke utarbeide 
eksplisitte hovedprinsipper for håndtering av overtagelses-
tilbud. Bakgrunnen for dette unntaket er at den norske stat 
eier 34 prosent av aksjene i DNB ASA, noe som gjør det lite 
relevant med slike hovedprinsipper. For øvrig slutter styret 
seg til anbefalingens formuleringer på dette punktet.

PUNKT 15 

EKSTERN REVISOR

DNBs eksterne revisor er EY. Ekstern revisor presenterer 
årlig en plan for revisjonsarbeidet for revisjonsutvalget. Det 
er utarbeidet retningslinjer for bruken av ekstern revisor, 
herunder begrensninger for hvilket tilleggsarbeid som kan 
utføres, godkjennelse av honorarer og retningslinjer om å 
innhente tilbud på ekstern revisjon. Ansvarlig revisor kan 
maksimalt ha en funksjonstid på syv sammenhengende år, og 
anbudsprosess iverksettes normalt hvert syvende år.

Revisjonsutvalget innstiller på valg av ekstern revisor til styret, 
som innstiller til generalforsamlingen. Utvalget møter ekstern 
revisor på vegne av styret minst én gang i kvartalet uten at 
representanter fra administrasjonen er til stede. 

Utvalget innstiller til styret på godkjennelse av ekstern revisors 
honorar. Styret framlegger deretter forslagene til honorar for 
generalforsamlingen til godkjennelse. 

Ekstern revisor skal gi revisjonsutvalget en beskrivelse av 
hovedelementene i revisjonen foregående regnskapsår, 
herunder særlig om vesentlige svakheter som er avdekket ved 
internkontrollen knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen. 
Revisor skal dessuten overfor utvalget:

 → hvert år skriftlig bekrefte sin uavhengighet
 → opplyse om hvilke andre tjenester enn lovpliktig revisjon 

som er levert til foretaket i løpet av regnskapsåret
 → opplyse om eventuelle trusler mot uavhengigheten og 

dokumentere tiltak som er iverksatt for å redusere disse

Revisjonsutvalget evaluerer årlig ekstern revisors arbeid. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen
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Styret i DNB ASA Per 6. mars 2019

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

Olaug Svarva
(født 1957)

Rolle i styret: Styre leder 

i DNB siden 2018. Leder av 

kompensasjons utvalget.

Antall styremøter: 8 av 8

Antall aksjer: 7 000¹⁾

Tore Olaf Rimmereid
(født 1962)

Rolle i styret: Nestleder 

av styret i DNB siden 2012 

(styremedlem siden 2009). 

Leder av revisjonsutvalget 

og medlem av risiko-

utvalget.

Antall styremøter: 11 av 11

Antall aksjer: 10 611¹⁾

Karl-Christian Agerup
(født 1962)

Rolle i styret: Styre medlem 

i DNB siden april 2017. 

Medlem av kompensasjons-

utvalget.

Antall styremøter: 11 av 11

Antall aksjer: 6 400¹⁾

Bakgrunn: MBA og B.Sc. fra 

University of Denver, auto-

risert porteføljeforvalter fra 

NHH og høgskolekandidat 

fra Trondheim økonomiske 

høgskole. Administrerende 

direktør i Folketrygdfondet 

fra 2006 til 2018. Har tidligere 

også vært administrerende 

direktør i SpareBank 1 Aktiv 

Forvaltning og investerings-

direktør i SpareBank 1 Livs-

forsikring. Har vært finans-

analytiker i Carnegie og DNB.

Andre sentrale verv: 

Styremedlem i Investinor 

AS. Tidlig ere styremedlem 

i arbeids giverforeningen 

Spekter, Oslo Børs og Norsk 

Institutt for Styre medlemmer. 

Har også vært medlem av 

valgkomiteen i Equinor, 

Telenor, Veidekke, Storebrand 

og Yara, og har erfaring fra 

bedrifts forsamlinger i Equinor, 

Telenor og Orkla.

Bakgrunn: Siviløkonom og 

autorisert finansanalytiker 

fra Norges Handelshøy-

skole. Konserndirektør og 

vise konsernsjef i Hafslund 

E-CO AS. Tidligere admi-

nistrerende direktør i E-CO 

Energi, administrasjons- og 

finansdirektør i NRK og 

konserndirektør økonomi og 

finans i SpareBank 1 Gruppen. 

Erfaring fra Kreditkassen.

Andre sentrale verv: 

Styreleder i Hafslund AS og 

Hafslund Nett AS. Tidligere 

styreleder i Oslo Lysverker, 

Energi Norge, Opplandskraft 

DA, Oppland Energi AS og 

Vinstra Kraftselskap. Tidligere 

politisk sekretær for Høyres 

stortingsgruppe.

Bakgrunn: Siviløkonom 

fra Handelshøjskolen i 

København og Master of 

Science i Manage ment fra 

Massachusetts Institute of 

Technology. Administrerende 

direktør i Oslotech AS. Tidli-

gere grunnlegger og partner i 

Northzone Ventures, grunn-

legger og administrerende 

direktør for Hugin ASA og 

bakgrunn som prosjektleder 

fra McKinsey & Company.

Andre sentrale verv: Styre-

leder i StartupLab AS og 

Oslo ShareLab AS. Styre-

medlem i Teknologirådet. 

Tidligere styremedlem i blant 

annet Schibsted, Aften-

posten, Norfund, Zalaris ASA, 

Admincontrol AS og Nevion 

Europe AS. Personlig vara-

mann til styreleder i Stiftelsen 

Tinius.
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1)  Antall aksjer i DNB per 31. desember 2018. Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie 
og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Vigdis Mathisen
(født 1958)

Rolle i styret: Ansatte-

valgt styremedlem i DNB 

siden 2012. Medlem av 

kompensasjons utvalget.

Antall styremøter: 10 av 11

Antall aksjer: 817¹⁾

Jaan Ivar Semlitsch
(født 1971)

Rolle i styret: Styremedlem 

i DNB siden 2014. Leder av 

risikoutvalget og medlem av 

revisjonsutvalget.

Antall styremøter: 11 av 11

Antall aksjer: 12 300¹⁾

Berit Svendsen
(født 1963)

Rolle i styret: Styremedlem 

i DNB siden 2012 (tidligere 

styremedlem i DNB Bank 

2010–2012). Medlem av 

revisjonsutvalget og risiko-

utvalget.

Antall styremøter: 11 av 11

Antall aksjer: 0¹⁾

Carl A. Løvvik
(født 1952)

Rolle i styret: Ansattevalgt 

styremedlem i DNB siden 

2011.

Antall styremøter: 11 av 11

Antall aksjer: 1 458¹⁾

Bakgrunn: Bedriftsøkonom 

fra Handelshøyskolen BI og 

flere kurs innen ledelse fra 

samme sted. Ansatt i DNB 

siden 1983 og valgt som 

konsernhovedtillitsvalgt i 

Finansforbundet DNB i 2012.

Andre sentrale verv: Fem 

års tidligere erfaring fra 

styrene i Den norske Bank og 

DNB Holding. Styremedlem 

i YS Hovedstyre og medlem 

av Forbundsstyret i Finans-

forbundet.

Bakgrunn: Siviløkonom fra 

Norges Handelshøyskole. 

Konsernsjef i Dixons Carphone 

International og Elkjøp 

Nordic AS. Tidligere Chief 

Operating Officer for Statoil 

Retail Europe og CEO for 

Rema Industrier AS. Tidligere 

Associate Partner i McKinsey 

& Company. 

Andre sentrale verv: Styre-

leder i Elkjøp Norge AS. Tidlig-

ere styreleder i Statoil Norge 

AS og Lefdal Elektromarked 

AS. Har i tillegg vært og er 

styreleder eller -medlem i en 

rekke norske bedrifter.

Bakgrunn: Sivilingeniør 

og Master of Technology 

Manage ment fra NTNU. Uten-

landssjef i Vipps. Tidligere 

konserndirektør i Telenor og 

Telenor Skandinavia, adminis-

trerende direktør for Telenor 

Norge, teknologidirektør i 

Telenor, leder for Telenors 

fastnettvirksomhet i Norge 

samt administrerende direk-

tør for Conax.

Andre sentrale verv: Tidligere 

styreleder i Data Respons og 

styremedlem i SAS, EMGS 

og Ekornes, samt medlem av 

EU-kommisjonens rådgivende 

gruppe for IKT-spørsmål.

Bakgrunn: Konserntillits-

valgt i DNB. Ble ansatt som 

assurandør i 1988 og har 

jobbet som markedssjef i salg 

i DNB Livsforsikring og som 

drifts leder ved Kundesenteret 

i DNB Livs forsikring.
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Styret i DNB Bank ASA Per 6. mars 2019

DNB Bank ASA er det klart største selskapet i DNBkonsernet, og i mange tilfeller behandles 
de samme sakene av både styret i DNB Bank ASA og styret i DNB ASA. Av denne grunn 
avholdes det fellesmøter for de to styrene. Felles styremøter legger til rette for en effektiv 
organisering og gjennomføring av styrearbeidet. Finanstilsynet har godkjent at Olaug Svarva 
er styreleder i både DNB ASA og DNB Bank ASA, og at Rune Bjerke er daglig leder i begge 
selskapene. Enkelte saker behandles kun av det ene styret. Styret i DNB Bank ASA behandler 
eksempelvis kredittsaker i separate møter.

Olaug Svarva
(født 1957)

Rolle i styret: Styre leder 

i DNB Bank siden 2018.

Bakgrunn: MBA og B.Sc. fra 

University of Denver, autori-

sert porteføljeforvalter fra 

NHH og høgskolekandidat 

fra Trondheim økonomiske 

høgskole. Administrerende 

direktør i Folketrygd-

fondet fra 2006 til 2018. 

Har tidligere også vært 

administrerende direktør i 

SpareBank 1 Aktiv Forvalt-

ning og investerings direktør 

i SpareBank 1 Livs forsikring. 

Har vært finansanalytiker i 

Carnegie og DNB.

Andre sentrale verv: 

Styre medlem i Investinor 

AS. Tidlig ere styremedlem 

i arbeids giverforeningen 

Spekter, Oslo Børs og Norsk 

Institutt for Styremedlem-

mer. Har også vært medlem 

av valg komiteen i Equinor, 

Telenor, Veidekke, Store-

brand og Yara, og har erfa-

ring fra bedrifts forsamlinger 

i Equinor, Telenor og Orkla.

Gro Bakstad
(født 1966)

Rolle i styret: Nestleder av 

styret i DNB Bank siden 2017 

og observatør i revisjons-

utvalget og risikoutvalget 

i DNB ASA.

Bakgrunn: Siviløkonom og 

statsautorisert revisor fra 

Norges Handelshøyskole 

og bred erfaring innenfor 

økonomi, finans og strategi-

arbeid. Konserndirektør for 

divisjon Post i Posten Norge 

AS siden 2012. Tidligere 

finans direktør i Posten 

Norge AS, finansiell råd giver 

i Procorp og økonomi-

direktør i Ocean Rig.

Andre sentrale verv: 

Styremedlem i Veidekke 

ASA. Tidligere styremedlem 

i Farstad Shipping ASA og 

Arbeidsgiverforeningen 

Spekter.

Antall styremøter: 8 av 8

Kim Wahl
(født 1960)

Rolle i styret: Styremedlem 

i DNB Bank siden 2011.

Bakgrunn: MBA fra Harvard 

University. Styreleder og eier 

av det private investerings-

selskapet Strømstangen 

AS. Er en av grunnleggerne 

til og var i 20 år partner og 

nest  leder i det europeiske 

Private Equity-selskapet 

IK Investment Partners. Har 

også erfaring fra den ameri-

kanske investerings banken 

Goldman Sachs i London og 

New York.

Andre sentrale verv: 

Styreleder og en av grunn-

leggerne av stiftelsen 

Voxtra, etablert i 2008 med 

virksomhet innen bistand 

og lokale investeringer i 

Øst-Afrika. Styremedlem i 

UPM Kymmene Corporation 

og tidligere styremedlem i 

Intermediate Capital Group 

plc og Kavlifondet. Har 

tidlig ere hatt en rekke styre-

verv innen ulike bransjer.

Lillian Hattrem
(født 1972)

Rolle i styret: Ansattevalgt 

styremedlem i DNB Bank 

siden 2016.

Bakgrunn: Utdannet innen 

økonomi, regnskap og 

prosjektledelse fra Handels-

høyskolen BI. Ble ansatt i 

DNB i 1999, ble styremed-

lem i Finansforbundet DNB 

i 2007 og er i dag nestleder i 

Finansforbundet DNB.

Andre sentrale verv: 

Tidligere ansattevalgt 

medlem av representant-

skapet i DNB ASA og av den 

særskilte valgkomiteen for 

styrevalg i DNB Bank ASA.

Antall styremøter: 11 av 11 Antall styremøter: 11 av 11Antall styremøter: 11 av 11
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Redegjørelse 
og resultater
96 Styrets årsberetning
111 Årsregnskap
212 Revisors beretning
217 Revisors uttalelse vedrørende samfunnsansvar

KAPITTEL 4

Egenkapitalavkastning 

10,8 %
2017

11,7 %
2018

10,1 %
2016
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Styrets årsberetning

Virksomheten i 2018

DNB leverte et resultat på 24 282 millioner kroner i 2018. Det 
var en økning på 2 479 millioner eller 11,4 prosent sammenlignet 
med 2017. Resultatøkningen var drevet av høyere netto rente-
inntekter, lavere nedskrivninger på finansielle instrumenter 
og en gevinst på 464 millioner kroner etter sammenslåingen 
av BankID, BankAxept og Vipps. 

Resultat per aksje var 14,56 kroner, opp 13,4 prosent fra 
12,84 kroner i 2017. 

Den rene kjernekapitaldekningen var 16,4 prosent ved utgangen 
av desember, uendret fra året før. 

Konsernets uvektede kjernekapitaldekning var på 7,5 prosent, 
en oppgang fra 7,2 prosent ved utgangen av desember 2017. 

Egenkapitalavkastningen var på 11,7 prosent, sammenlignet 
med 10,8 prosent i 2017.

Netto renteinntekter økte med 1 400 millioner kroner fra 2017. 
Omklassifiseringseffekter knyttet til IFRS 9 utlignet det meste 
av inntektstapet som følge av salget av virksomheten i Baltikum. 
Amortiseringseffekter og gebyrer bidro positivt sammen med 
høyere volumer med henholdsvis 424 og 318 millioner kroner. 
Det var økte volumer i segmentene for personkunder og små 
og mellomstore bedrifter og en planlagt reduksjon i volumer 
til store bedrifter og internasjonale kunder. 

Netto andre driftsinntekter utgjorde 13 546 millioner kroner, 
som var en reduksjon på 2 172 millioner sammenlignet med 2017. 
Netto gevinster på andre finansielle instrumenter til virkelig 
verdi bidro negativt med 3 857 millioner kroner, som følge av 
volatilitet i rentemarkedene og effekter av omklassifiseringer 
i forbindelse med overgangen til IFRS 9. Basisswapper bidro 
negativt med 687 millioner kroner. Netto provisjoner og 
gebyrer økte med 862 millioner kroner, hovedsakelig på grunn 
av omklassifiseringer i forbindelse med overgangen til IFRS 9. 

Driftskostnadene var 536 millioner kroner lavere enn i 2017. 
Reduksjonen skyldtes hovedsakelig at driftskostnader knyttet 
til virksomheten i Baltikum var inkludert i regnskapet opp til 
oktober 2017, og nedskrivninger på 502 millioner kroner på 
goodwill relatert til ekstern distribusjon av kredittkort under 

Cresco-merkevaren i 2017. Justert for dette økte IT-kostnadene 
i 2018, hovedsakelig på grunn av høyere digitaliseringsaktivitet. 

Netto tilbakeføringer av nedskrivninger på finansielle instru-
menter utgjorde 139 millioner kroner i 2018. Tilbakeføringene 
var hovedsakelig knyttet til segmentet for store bedrifter og 
internasjonale kunder. De viktigste driverne var restrukturering 
av utvalgte store engasjementer og positiv utvikling i olje- og 
gassrelaterte bransjer kombinert med en generell forbedring 
av den underliggende kvaliteten i porteføljen. Tilbakeføringene 
ble utlignet av nedskrivninger i segmentet for personkunder 
og fra individuelt vurderte bedriftskunder i gruppe 3.

Styret har foreslått et utbytte på 8,25 kroner per aksje for 
2018, som er en økning på 16 prosent fra 2017, og som tilsvarer 
56 prosent av resultatet. Medregnet tilbakekjøpsprogrammet 
for aksjer på 1,5 prosent, blir total utbyttegrad 73 prosent. 
Styret har i sin vurdering av forslaget til utbytte lagt vekt på 
myndighetenes krav til kapitalisering. Utbyttegraden er i tråd 
med konsernets ambisjon om å øke utbyttet.

Styret vil takke alle ansatte for meget god innsats i 2018.

Les mer om viktige hendelser i 2018 i kapittel 1.

Tilbakekjøpsprogrammet
Generalforsamlingen som ble avholdt i april 2018, ga DNB ASA 
en fullmakt til å kjøpe tilbake opp til 3,5 prosent av selskapets 
aksjer, beregnet etter kapitalnedsettelsen gjennomført i 
forbindelse med tilbakekjøpsprogrammet som ble vedtatt 
av generalforsamlingen i 2017. Fullmakten er gyldig fram til 
generalforsamlingen i 2019. I utgangspunktet har DNB søkt 
om og fått godkjent en ramme for tilbakekjøp på 2 prosent av 
Finanstilsynet, men kan til enhver tid søke om å få godkjent 
de gjen værende 1,5 prosentene. Videre har DNB ASA signert 
en avtale med staten v/Nærings- og fiskeridepartementet 
for å sikre at staten opprettholder sin eierandel i DNB ASA på 
34 prosent etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

Det første tilbakekjøpsprogrammet under denne fullmakten 
omfatter opp til 1,5 prosent av aksjene, og ved utgangen av 
desember hadde DNB tilbakekjøpt aksjer tilsvarende 0,62 
prosent av utestående aksjer. I tillegg vil en andel av statens 
aksjebeholdning, tilsvarende 0,32 prosent av utestående aksjer 

DNB-konsernet

96

4. Redegjørelse og resultater



bli innløst etter generalforsamlingen i 2019, noe som gir et 
samlet tilbakekjøp på 0,95 prosent.

DNB ASA vil søke generalforsamlingen i 2019 om godkjennelse 
til å slette de tilbakekjøpte aksjene og løse inn en proporsjonal 
andel av statens aksjer. Aksjene eid av staten vil løses inn mot 
en betaling tilsvarende den volumvektede gjennomsnitts prisen 
av aksjene tilbakekjøpt av DNB ASA i det åpne markedet som 
ledd i tilbakekjøpsprogrammet, inkludert en rentekompensa-
sjon og en avtalt justering for eventuelt utbytte på de innløste 
aksjene i tilbake kjøpsperioden. Når denne transaksjonen er 
fullført, vil det bli publisert en børsmelding som spesifiserer 
det oppdaterte antallet aksjer.

Strategi og mål 
DNBs overordnede mål er å skape de beste kundeopplevelsene 
og å oppfylle finansielle mål. For å sikre måloppnåelse er det 
utarbeidet flere strategiske initiativer. Les mer om strategi 
og hvordan DNB skaper verdier i kapittel 2.

Redegjørelse for årsregnskapet 
I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter 
styret at betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra forut-
setningen om fortsatt drift er til stede.

DNB avlegger i samsvar med regnskapslovens paragraf 3-9 
årsregnskap for konsernet i overensstemmelse med IFRS, 
International Financial Reporting Standards, godkjent av EU. 
DNB ASAs selskapsregnskap avlegges etter forenklet IFRS. 

Netto renteinntekter
Beløp i millioner kroner

2018 2017

Utlånsmargin, kundesegmenter 28 152 29 467

Innskuddsmargin, kundesegmenter 2 742 1 635

Amortiseringseffekter og gebyrer 3 200 2 776

Operasjonell leasing 1 525 1 555

Baltikum 822

Andre netto renteinntekter 1 202 (833)

Netto renteinntekter 36 822 35 422

Netto renteinntekter økte med 1 400 millioner kroner fra 2017. 
Omklassifiseringseffekter knyttet til IFRS 9 utlignet det meste 
av inntektstapet som følge av salget av virksomheten i Baltikum. 
Amortiserings effekter og gebyrer bidro positivt sammen med 
høyere volumer med henholdsvis 424 og 318 millioner kroner. 
I kommentarene nedenfor er volumer og marginer justert for 
effektene av virksomheten i Baltikum i 2017.

Gjennomsnittlige utlånsmarginer ble redusert med 12 basis-
punkter fra 2017, mens innskuddsmarginene økte med 
12 basispunkter. Det var en økning i gjennomsnittlige utlån 
på 21,5 milliarder kroner i den friske utlånsporteføljen, mens 
gjennomsnittlige innskudd ble redusert med 18,7 milliarder 
sammenlignet med 2017.

Netto andre driftsinntekter
Beløp i millioner kroner

2018 2017

Netto provisjoner og gebyrer 9 310 8 448

Basisswapper (1 358) (672)

Valutakurseffekter på hybridkapital 721 (616)

Netto gevinster andre finansielle instrumenter 1 979 5 836

Netto finans- og risikoresultat, livsforsikring 969 1 295

Netto forsikringsresultat, skadeforsikring 622 683

Øvrige driftsinntekter 1 302 744

Netto andre driftsinntekter 13 546 15 718

Netto andre driftsinntekter gikk ned med 2 172 millioner 
kroner fra 2017. Netto gevinster på andre finansielle instru-
menter til virkelig verdi bidro negativt med 3 857 millioner 
kroner, som følge av volatilitet i rentemarkedene og effekter 
av omklassifiseringer i forbindelse med overgangen til IFRS 9. 
Basisswapper bidro negativt med 687 millioner kroner. Det var 
en sterk økning i valutakurseffekter på hybridkapital. Netto 
provisjoner og gebyrer økte med 862 millioner kroner, delvis 
på grunn av omklassifiseringer i forbindelse med overgangen 
til IFRS 9. Andre driftsinntekter økte med 557 millioner kroner, 
noe som i hovedsak skyldtes et positivt bidrag fra Luminor.
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Driftskostnader
Beløp i millioner kroner

2018 2017

Lønn og andre personalkostnader (11 864) (12 184)

Andre kostnader (7 789) (7 878)

Avskrivninger og nedskrivninger 
varige og immaterielle eiendeler (2 404) (2 531)

Driftskostnader (22 057) (22 593)

De totale driftskostnadene gikk ned med 536 millioner kroner, 
eller 2,4 prosent, fra 2017. Reduksjonen skyldtes hovedsakelig at 
driftskostnader knyttet til virksomheten i Baltikum var inkludert 
i regnskapet opp til oktober 2017, og at kostnadene dette året 
var høyere på grunn av nedskrivninger på goodwill relatert 
til ekstern distribusjon av kredittkort under Cresco-merke-
varen med 502 millioner kroner. Korrigert for virksomheten 
i Baltikum, økte driftskostnadene med 162 millioner kroner 
hovedsakelig på grunn av et høyere aktivitetsnivå innen IT. 

Kostnadsgraden var på 43,8 prosent i 2018.

Nedskrivninger på finansielle instrumenter
Beløp i millioner kroner

2018

Personkunder (287)

Næringseiendom 82

Shipping 8

Olje, gass og offshore 1 079

Andre industrisegmenter (744)

Nedskrivninger på finansielle instrumenter 139

Netto tilbakeføringer av nedskrivninger av finansielle instru-
menter utgjorde 139 millioner kroner i 2018. Nedskrivningene 
innenfor de mest relevante industrisegmentene er vist over.

Personkunder hadde stabil kredittkvalitet og lave nedskriv-
ninger på 287 millioner kroner i 2018. Næringseiendom hadde 
netto tilbakeføringer på 82 millioner kroner, grunnet forbedret 
kredittkvalitet i løpet av året.

I olje-, gass- og offshore-industrien utgjorde netto tilbakeføringer 
1 079 millioner kroner i 2018. Tilbakeføringene gjenspeilet en 
bedring i markedssituasjonen, særlig for olje og gass, i samsvar 

med prognosen ved starten av året. I tillegg var det en del 
tilbakeføringer knyttet til vellykket restrukturering av kunder 
i finansielt utfordrende situasjoner. Netto tilbakeføringer ble 
imidlertid noe svekket av nedskrivninger på enkelte kunder i 
gruppe 3 innenfor rigger og offshore forsyningsskip.

Shipping-segmentet hadde netto tilbakeføringer på 8 millioner 
kroner. Prognosene for shipping-markedet på makroøkonomisk 
nivå holdt seg relativt stabile gjennom 2018. Tilbakeføringene 
på 8 millioner kroner inkluderte både økninger og tilbake-
føringer knyttet til enkeltkunder i gruppe 2 og 3.

Netto nedskrivninger innen andre industrisegmenter utgjorde 
744 millioner kroner og gjenspeilet primært en negativ kreditt-
utvikling blant individuelt vurderte kunder innenfor handels- og 
tjenestenæringen. Utviklingen i relevante makrodrivere var 
generelt i tråd med prognosene ved starten av året for de 
fleste bransjene. Netto gruppe 3-utlån og finansielle garan-
tier og utrukne rammer utgjorde 23,2 milliarder kroner ved 
utgangen av desember 2018.

SKATT

DNB-konsernets skattekostnad for året ble 4 493 millioner kroner, 
eller 16 prosent av driftsresultatet før skatt. Skatteprosenten 
var lavere enn forventningen på 20 prosent. Dette skyldtes 
primært positive overgangseffekter av nye skatteregler for 
DNB Livsforsikring og salg av aksjer under fritaksmetoden.

Finansiering, likviditet og balanse
Gjennom 2018 hadde DNB fortsatt god tilgang til markedene 
for kortsiktige innlån. Konkurranse på pris er den viktigste 
volumdriveren, dels på grunn av et høyt behov for finansiering 
blant sammenlignbare, skandinaviske konkurrenter og dels 
på grunn av økt tilførsel av kortsiktig amerikansk statsgjeld. 
Det er i økende grad «investorenes marked» der utstederne 
tilpasser seg nivåene investorene søker. Markedet for ameri-
kanske dollar er fortsatt det viktigste markedet for kortsiktig 
finansiering for DNB. De europeiske markedene, med unntak 
av markedet for britiske pund, som er på vei opp, lider fortsatt 
av svært lave eller negative renter i den korte enden. 

Markedene for langsiktig finansiering viste seg å være mer 
ustabile i 2018 enn året før. Første kvartal ble veldig positivt 
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for utstedere, med lave innlånskostnader og høy aktivitet i 
markedene for langsiktig finansiering. Mange utstedere ventet 
økte priser senere på året og ønsket å sikre seg lang siktig finan-
siering til gunstige betingelser. Da den europeiske sentralbanken 
(ECB) startet nedtrappingen av oppkjøps programmet i mars, 
førte dette til økte marginer og høyere fundingkostnader for 
utstedere både for obligasjoner med fortrinnsrett og senior 
obligasjoner. Denne utviklingen ble forsterket av politisk uro i 
mai. Til tross for dette utstedte DNB sin første grønne obliga-
sjon med fortrinnsrett i juni, noe som ble svært godt mottatt 
av investorene. I løpet av tredje kvartal var tilførselen av nye 
obligasjoner med fortrinnsrett høy, men innlånskostnadene 
ble likevel holdt på et stabilt og lavt nivå fram til oktober for 
både obligasjoner med fortrinnsrett og senior obligasjoner. 
I markedet for senior obligasjoner var det flere utstedelser 
av såkalte «non-preferred senior bonds» på grunn av det 
kommende regelverket om minstekravet til ansvarlig kapital 
og konvertibel gjeld, MREL (Minimum Requirement for own 
funds and Eligible Liabilities). I løpet av den siste delen av året 
var det mer ustabilitet i markedene for langsiktig finansiering, 
og en relativt stor økning i innlåns kostnadene for alle instru-
menter. Dette skyldtes dels at den europeiske sentralbankens 
oppkjøpsprogram nærmet seg slutten, og dels politiske forhold 
som omfattet Italia, Brexit og den globale handelskrigen mellom 
USA og Kina. Samlet sett hadde DNB god tilgang til markedene 
for langsiktig finansiering gjennom hele året.

Konsernets samlede langsiktige verdipapirgjeld hadde en 
nominell verdi på 604 milliarder kroner ved utgangen av 
desember 2018, sammenlignet med 596 milliarder ett år 
tidligere. Gjennomsnittlig restløpetid på verdipapirgjelden 
var 4,1 år ved utgangen av desember 2018, opp fra 4,0 ved 
utgangen av desember 2017. 

Det kortsiktige likviditetsrisikomålet, Liquidity Coverage Ratio 
(LCR), holdt seg stabilt på over 100 prosent gjennom året, og 
ved utgangen av desember 2018 var LCR på 117 prosent. 

DNB-konsernet forvaltet totalt 2 951 milliarder kroner ved 
utgangen av 2018, ned fra 3 026 milliarder ved utgangen av 
2017. Eiendelene i konsernets balanse utgjorde 2 635 milliarder 
kroner ved utgangen av 2018 og 2 698 milliarder ett år tidligere. 
Av dette utgjorde DNB Livsforsikrings eiendeler henholdsvis 
316 og 317 milliarder kroner på de samme tidspunktene.

DNB Bank-konsernets utlån til kunder økte med 66,7 milliar-
der kroner eller 4,4 prosent fra utgangen av desember 2017. 
Innskudd fra kunder gikk ned med 40,3 milliarder kroner eller 
4,1 prosent i samme periode. For bankkonsernet var innskudds-
dekningen, målt som kundeinnskudd i prosent av netto utlån til 
kunder, 58,8 prosent ved utgangen av desember 2018, ned fra 
64,0 prosent ett år tidligere. Konsernets ambisjon er å ha en 
innskuddsdekning for bankkonsernet på minimum 60 prosent.

Eierstyring og selskapsledelse 
Styringen av DNB bygger blant annet på regnskapsloven og 
den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. 
Les mer i redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse i 
kapittel 3 Virksomhetsstyring.

Kapital

DNB-konsernet hadde en ren kjernekapitaldekning etter Basel III- 
regelverket, beregnet i henhold til overgangsreglene, på 
16,4 prosent ved utgangen av 2018, samme nivå som året før. 
Den rene kjernekapitaldekningen i henhold til Basel III var 17,2 
prosent ved utgangen av 2018.

Den rene kjernekapitalen økte med 5,5 milliarder kroner 
fra et år tidligere til 176,8 milliarder ved utgangen av 2018. 
Tilbakeholdt resultat bidro til økningen, mens tilbakekjøps-
programmet annonsert i andre kvartal av 2018 reduserte den 
rene kjernekapitalen med rundt 4 milliarder kroner.

Risikovektet volum økte med 35,3 milliarder kroner fra utgangen 
av 2017 til 1 077,9 milliarder ved utgangen av 2018. Økningen 
skyldtes hovedsakelig underliggende vekst i segmentene 
kombinert med valutakurseffekter ettersom den norske 
kronen svekket seg både mot euro og amerikanske dollar. 

Uvektet kjernekapitalandel var på 7,5 prosent ved utgangen 
av desember, opp fra 7,2 prosent fra samme periode året før. 
Andelen økte fra utgangen av 2017 på grunn av høyere ren 
kjernekapital kombinert med en reduksjon i samlet eksponering.

KAPITALKRAV

Kapitaldekningsregelverket angir et minstekrav til ansvarlig 
kapital basert på risikovektet volum som inkluderer kreditt-
risiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. I tillegg til å oppfylle 
minstekravet må banken tilfredsstille diverse bufferkrav 
(pilar 1- og pilar 2-krav).

Kapital 
og risiko

2018 2017

Overgangsregler:

Ren kjernekapitaldekning, prosent 16,4 16,4

Kjernekapitaldekning, prosent 17,7 17,9

Kapitaldekning, prosent 19,9 20,0

Risikovektet volum, milliarder kroner 1 078 1 043

Ren kjernekapitaldekning, Basel III, prosent 17,2 16,7

Uvektet kjernekapitalandel, prosent 7,5 7,2

Ettersom DNB-konsernet består av både kreditt- og forsikrings-
selskaper, må DNB-konsernet tilfredsstille en tverrsektoriell 
beregningstest for å vise at konsernet overholder sektorkravene: 
kapitaldekningskrav i henhold til CRD IV og Solvens II-krav. 
Ved utgangen av desember 2018 overholdt DNB disse kravene 
med god margin, med overskytende kapital på 14,3 milliarder 
kroner. Les mer om konsernets risikoforhold på side 86 under 
Eierstyring og selskapsledelse og om kapitalisering i konsernets 
pilar 3-rapport på ir.dnb.no.
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Personkunder Små og mellomstore 
bedriftskunder

Store bedrifter og 
internasjonale kunder

Øvrig virksomhet

Segmenter

Finansiell styring i DNB er tilpasset de ulike kundesegment ene. Oppfølging av totale kundeforhold og lønnsomhet i kunde-
segmentene er viktige dimensjoner ved strategiske prioriteringer og fordeling av konsernets ressurser. Rapport erte tall gjenspeiler 
konsernets samlede salg av produkter og tjenester til de aktuelle segmentene.

Driftsresultat før skatt 
Millioner kroner

⦁ 2017 ⦁ 2018
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Totale engasjementer
Sammensetning av porteføljen¹⁾

1) Sammensetning av forventet engasjement ved mislighold (EAD).

⦁ Næringseiendom ⦁ Shipping ⦁ Olje, gass og offshore 
⦁ Kraft og fornybar energi ⦁ Healthcare 

⦁ Offentlig sektor ⦁ Fiske, fiskeoppdrett og jordbruk ⦁ Handel
⦁ Industri ⦁ Teknologi, media og telekom ⦁ Tjenesteyting
⦁ Boligeiendom ⦁ Privatpersoner ⦁ Andre bedriftskunder

DNB-konsernet

⦁ Boliglån 
⦁ Øvrige engasjementer

1 940
milliarder kroner

354
milliarder kroner

955
milliarder kroner

631
milliarder kroner

Store bedrifter og 
internasjonale kunder

Små og mellomstore 
bedriftskunder

 Personkunder 
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Resultat 
Millioner kroner

2018 2017

Netto renteinntekter 13 452 13 367

Netto andre driftsinntekter 5 117 5 113

Sum inntekter 18 569 18 480

Driftskostnader (8 386) (8 279)

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 10 183 10 201

Netto gevinster varige driftsmidler 49 (0)

Nedskrivning på finansielle instrumenter (318) (207)

Driftsresultat før skatt 9 914 9 995

Resultat etter skatt 7 435 7 496

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 760,0 725,6

Innskudd fra kunder 408,9 402,2

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 15,8 18,9

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

 Netto renteinntekter

726

760

409402

13,4 13,5

2017 2018

Utvikling i utlån, innskudd og 
 netto renteinntekter 
Milliarder kroner

PERSONKUNDER

Segmentet omfatter konsernets mer enn 2 millioner person-
kunder i Norge. Personkunder viste god lønnsomhet i 2018 
med et resultat før nedskrivninger og skatt på 10 183 millioner 
kroner og en avkastning på allokert kapital på 15,8 prosent. 
Kostnadsgraden holdt et stabilt nivå fra 2017 på 45 prosent.

Netto renteinntekter økte med 0,6 prosent fra 2017. Volum-
vektede rentemarginer for lån og innskudd ble svekket med 
0,08 prosentpoeng i perioden. Gjennomsnittlig netto utlån 
for 2018 økte med 4,7 prosent fra året før, mens innskuddene 
vokste med 1,7 prosent i gjennomsnitt. 

Netto andre driftsinntekter var uendret fra 2017. Lavere inntekter 
fra forsikring ble motvirket av en god utvikling i netto inntekter 
fra betalingsformidling. Flere samarbeids- og agentavtaler 
ble avsluttet og bidro til redusert kredittformidlingsprovisjon, 
mens ny insentivavtale med VISA Norge og prisendringer på 
enkelte tjenester økte inntektene i perioden. 

Kostnadene økte med 107 millioner kroner eller 1,3 prosent fra 
2017. Kostnader innenfor IT og eiendomsmeglingsvirksomheten 
gikk noe opp, men økningen ble delvis motvirket av reduserte 
omstillingskostnader, reduserte kostnader knyttet til lokaler 
og reduserte nedskrivinger på goodwill.

DNB solgte per 1. november 2018 SAS AMEX-kundeporte-
føljen til AMEX. Inntektsføringen av salgsvederlaget utgjorde 
49 millioner kroner for 2018.

Netto nedskrivninger på finansielle instrumenter holdt et stabilt 
lavt nivå med 0,04 prosent av gjennomsnittlige netto utlån. 
Risikoen i boliglånsporteføljen er lav, og også for forbruker-
finansiering var nedskrivningene stabile gjennom året. 

Markedsandelen av kreditt til husholdninger var 24,0 prosent 
ved utgangen av desember 2018, som var en nedgang fra 24,7 
prosent ved utgangen av 2017. Markedsandelen av husholdning-
enes samlede sparing utgjorde 30,8 prosent. Gjennomsnittlig 
markedsandel for DNB Eiendom i 2018 var 18,7 prosent, en 
nedgang fra 19,7 prosent året før.

DNB har en ambisjon om fortsatt lønnsom vekst i person-
kundesegmentet og fortsetter arbeidet med tilpasning av 
produkter, løsninger, betjening og kostnadsnivå til framtidens 
konkurransesituasjon. Kundene blir stadig mer selvbetjente, 
ikke minst gjennom bruk av løsninger på mobiltelefon. 
Kommunikasjonen mellom kunde og bank endres, og det vi 
kaller personalisert automatisert kommunikasjon (PAK) øker 
treffsikkerheten i kommunikasjonen med kundene. I 2018 
ble digitalt finansieringsbevis på mobil lansert som et ledd i 
videreutviklingen av en helautomatisk låneprosess. I tillegg ble 
Enkel Bilhandel introdusert, en app som hjelper kunden med 
hele prosessen knyttet til kjøp og salg av bruktbil. Videre ble 
chatboten Aino lansert i fjerde kvartal, og etter noen måneders 
drift besvarer Aino allerede flertallet av kundehenvendelsene 
mottatt via chat og epost.
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Resultat 
Millioner kroner

2018 2017

Netto renteinntekter 9 530 8 578

Netto andre driftsinntekter 2 157 2 101

Sum inntekter 11 688 10 678

Driftskostnader (4 228) (4 380)

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 7 459 6 298

Netto gevinster varige driftsmidler 3 (1)

Nedskrivning på finansielle instrumenter (566) (413)

Resultat overtatt virksomhet 8 14

Driftsresultat før skatt 6 905 5 899

Resultat etter skatt 5 179 4 424

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 301,0 276,8

Innskudd fra kunder 211,4 205,6

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 18,2 16,9

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

 Netto renteinntekter

277

301

206 211

8,6
9,5

2017 2018

Utvikling i utlån, innskudd og 
 netto renteinntekter 
Milliarder kroner

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTSKUNDER

Segmentet omfatter salg av produkter og rådgivningstjenester 
til konsernets små og mellomstore bedriftskunder i Norge. 
Høy vekst i netto renteinntekter kombinert med et redusert 
kostnadsnivå bidro til et solid resultat før nedskrivninger og 
skatt i 2018. Nedskrivningene økte fra foregående år, men 
var fortsatt på et tilfredsstillende lavt nivå. I kombinasjon ga 
dette en bedring i driftsresultat før skatt på hele 17,1 prosent 
fra 2017. Segmentet leverte totalt en avkastning på allokert 
kapital på 18,2 prosent i 2018, mot 16,9 prosent i 2017.

Netto utlån til kunder økte gjennomsnittlig med 8,7 prosent 
fra 2017, mens innskuddene økte med 2,8 prosent. Høyere 
utlånsvolumer og økte marginer på innskudd bidro til en vekst 
i netto renteinntekter på 11,1 prosent sammenlignet med 2017. 

Netto andre driftsinntekter viste en økning på 2,7 prosent 
fra 2017. Økt salg av pensjonsprodukter og høyere inntekter 
fra betalingsformidling bidro til inntektsøkningen. Inntekter 
fra valuta- og rentesikringsprodukter samt kapitalmarkeds-
aktiviteter var på samme nivå som foregående år.

Driftskostnadene ble redusert med 3,5 prosent fra 2017. 
Reduksjon i kostnader knyttet til omstilling var hovedårsaken 
til reduserte kostnader fra foregående år. 

Netto nedskrivninger på finansielle instrumenter var i 2018 
566 millioner kroner. Dette utgjorde 0,19 prosent av gjennom-
snittlige utlån. Nedskrivningene i 2018 knyttet seg i hovedsak 
til et fåtall kunder. Kvaliteten i porteføljen vurderes som 
tilfredsstillende. Utviklingen følges nøye, og forebyggende 
tiltak vurderes og implementeres fortløpende for å opprett-
holde den gode porteføljekvaliteten.

DNB ønsker å hjelpe bedriftskundene med å lykkes. Dette inne-
bærer å gjøre det enkelt å være kunde ved å tilby brukervennlige 
digitale løsninger og ved å være mer enn en bank. Vi har et 
sterkt fokus på automatisering og digitalisering av produkter 
og tjenester for å møte kundenes behov og forventninger i 
perioden framover. DNB utviklet og lanserte gjennom 2018 
nye tjenester for å gjøre kundenes hverdag enklere. Eksempler 
på dette er DNB Regnskap for de minste bedriftene, og DNB 
Puls som er en egen app som hjelper bedriftskunden med 
å styre økonomien fra mobiltelefonen. Parallelt med dette 
arbeider DNB for å kunne være en best mulig rådgiver med 
spisskompetanse på oppstarts- og vekstbedrifter, utvalgte 
bransjer og et bredt spekter av tradisjonelle banktjenester.
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STORE BEDRIFTER OG INTERNASJONALE KUNDER

Segmentet omfatter konsernets største norske næringslivs-
kunder samt alle næringslivskunder internasjonalt. Lavere 
volumer ble oppveid av økte marginer, mens tilbakeføringer av 
nedskrivninger på utlån bidro til en styrking av driftsresultatet 
før skatt sammenlignet med 2017, og dermed økt avkastning 
på allokert kapital.

Volumutviklingen de siste årene har vært påvirket av tiltak 
for å rebalansere virksomheten, herunder restrukturering av 
porteføljene og nedbygging av eksponeringen innen shipping 
og olje- og offshorerelaterte bransjer. 

I gjennomsnitt viste utlån til kunder en nedgang på 14,6 prosent 
fra året før. Justert for Baltikum, som var inkludert i området 
de tre første kvartalene av 2017, var nedgangen 7,9 prosent. 
Fra utgangen av 2017 til utgangen av 2018 økte utlånene med 
3,5 prosent, mens den underliggende veksten korrigert for 
endringer i valutakurser var 1,5 prosent. På gjennomsnittsbasis 
viste innskudd fra kunder en reduksjon på 9,0 prosent korrigert 
for Baltikum. Innskuddsvolumet ble redusert med 9,2 prosent 
fra utgangen av 2017 til utgangen av 2018. 

Reduksjonen i netto renteinntekter fra 2017 skyldtes i sin helhet 
at Baltikum ikke lenger er inkludert i området. Korrigert for 
Baltikum viste netto renteinntekter en økning på 2,1 prosent 
til tross for reduserte volumer. Volumvektede marginer økte 
med 0,05 prosentpoeng fra 2017 og utgjorde 1,25 prosent i 2018. 
Både utlåns- og innskuddsmarginer viste en positiv utvikling. 

Netto andre driftsinntekter korrigert for Baltikum økte med 
2,4 prosent fra året før. Høy fokus på bruk av produktbredden 
og dreining mot mindre bruk av egen balanse bidro til økte 
inntekter fra tilrettelegging av fremmedkapital. På korrig ert 
basis viste sum driftskostnader en økning på 1,4 prosent fra 2017. 

Det var netto tilbakeføringer på 1 022 millioner kroner av 
nedskrivninger på finansielle instrumenter som bidro vesentlig 
til resultatet i 2018. Tilbakeføringene skyldtes blant annet godt 
arbeid med restrukturering av porteføljen, et mer positivt 
konjunkturbilde og overordnet sett redusert kredittrisiko i 
porteføljen. Målt i forhold til gjennomsnittlige utlån utgjorde 
netto tilbakeføringer 0,25 prosent i 2018. Netto gruppe 3-enga-
sjementer utgjorde 15,9 milliarder kroner ved utgangen av 2018.

Det er meget sterk konkurranse i markedene der DNB har 
virksomhet, og en av utfordringene konsernet står overfor 
er forskjeller i bankenes kapitalkrav. Det viktigste målet er å 
styrke lønnsomheten og bidra til å oppfylle DNBs langsiktige 
ambisjoner. Aktiv porteføljestyring i storkundesegmentet vil 
fortsette i 2019 gjennom prioritering av kapital og ressurser til 
segmenter, kunder og transaksjoner som vil gi økt lønnsom-
het over tid. En «originate and distribute»-tilnærming som 
gir høyere omløpshastighet i porteføljen, vil sikre at DNB 
får lavere endelige volumer på egen balanse samtidig som 
tilknyttede inntekter vil øke. DNB vil fortsatt legge vekt på å 
utnytte konsernets sterke bransjeekspertise og tilby prioriterte 
kunder et bredt spekter av finansielle tjenester og moderne 
teknologiske løsninger. Gjennom tette relasjoner med ledende 

selskaper er DNB godt posisjonert for å kunne hjelpe kundene 
med å dekke deres omfattende finansielle behov. Dette vil 
danne basis for å øke andelen inntekter knyttet til ikke-låne-
relaterte produkter, som investeringsbanktjenester, trade 
finance, leasing, factoring og innskuddspensjon.

Resultat 
Millioner kroner

2018 2017

Netto renteinntekter 12 111 12 683

Netto andre driftsinntekter 5 442 5 730

Sum inntekter 17 553 18 413

Driftskostnader (6 890) (7 572)

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 10 663 10 842

Netto gevinster varige driftsmidler (0) 20

Nedskrivning på finansielle instrumenter 1 022 (1 800)

Resultat overtatt virksomhet (263) (19)

Driftsresultat før skatt 11 422 9 043

Resultat etter skatt 8 785 6 511

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 409,0 478,8

Innskudd fra kunder 315,9 375,2

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 13,2 8,0

Utvikling i utlån, innskudd og 
 netto renteinntekter 
Milliarder kroner

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

 Netto renteinntekter

479

409

375

316

12,7 12,1

2017 2018
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Resultat 
Millioner kroner

2018 2017

Netto renteinntekter 1 729 794

Netto andre driftsinntekter 3 783 6 288

Sum inntekter 5 511 7 082

Driftskostnader (5 506) (5 877)

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 5 1 205

Netto gevinster varige driftsmidler 477 719

Nedskrivning på finansielle instrumenter (0) (8)

Resultat overtatt virksomhet 256 4

Driftsresultat før skatt 738 1 921

Skattekostnad 2 339 1 451

Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt (194) (1)

Resultat for regnskapsåret 2 883 3 372

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 111.0 78.2 

Innskudd fra kunder 61.7 71.2 

ØVRIG VIRKSOMHET

Segmentet omfatter forretningsaktivitet ene i risikostyrings-
virksomheten i Markets og tradisjonelle pensjonsprodukter 
i DNB Livsforsikring, i tillegg til spesifikke resultatposter og 
enheter som ikke er allokert ut til segment ene, men beholdt 
på konsernnivå. Driftsresultatet før skatt var på 738 millioner 
kroner i 2018. 

Egenhandelsaktivitetene i Markets' risikostyringsvirksomhet 
oppnådde et tilfredsstillende resultat i 2018, med en avkast-
ning på allokert kapital på i overkant av 12 prosent. De totale 
inntektene ble imidlertid redusert med 43 prosent fra 2017 til 
1 346 millioner kroner i 2018. Reduserte volumer og økt konkur-
ranse i pengemarkedet resulterte i lavere trading-inntekter 
sammenlignet med 2017. Økte kredittmarginer mot slutten 
av 2018 resulterte i negative endringer i markedsverdi for 
obligasjoner og motpartsrisiko (CVA).

For tradisjonelle pensjonsprodukter med garantert avkastning 
var netto andre driftsinntekter på 1 393 millioner kroner i 2018, 
ned 327 millioner fra året før, noe som gjenspeiler resultat-
bortfall både i selskapsporteføljen og i kollektivporte føljen. 
DNB Livsforsikring hadde en solvensmargin på 184 prosent 
etter overgangsreglene, mens marginen beregnet uten 
overgangsreglene var på 152 prosent per 31. desember 2018.

Resultatet i segmentet for øvrig virksomhet påvirkes av flere 
konsernposter som varierer sterkt fra år til år. Netto andre 
driftsinntekter i 2018 ble påvirket negativt av markedsverdijus-
teringer knyttet til endringer i marginene for basisswapper, 
mens valutakurseffekter påvirket hybridkapitalen positivt. 

I presentasjon av segmentene blir de belastet med en normali-
sert skattesats, mens øvrig virksomhet belastes med forskjel-
len mellom konsernets skattekostnad og kalkulert skatt i 
segmentene. Konsernets skatt ble lavere enn ventet for året 
2018, noe som ga en økt skatteinntekt for øvrig virksomhet 
sammenlignet med året før.
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Samfunnsansvar

Som Norges største finansinstitusjon har DNB en viktig 
samfunnsrolle. Som arbeidsgiver, investor, långiver, tilrette legger 
og leverandør av finansiell infrastruktur skal DNB skape verdier 
til det beste for samfunnet og legge grunnlaget for videre vekst. 
Hvordan disse verdiene skapes, er det som utgjør kjernen av 
DNBs samfunnsansvar. Vi er overbevist om at bedriftene som 
opprettholder sin konkurransekraft og dermed lykkes i fram-
tiden, er de som tar ansvar for å gjøre samfunnet bedre, og som 
vurderer både risiko og muligheter i et langsiktig perspektiv.

DNB tilfredsstiller myndighetenes krav til rapportering 
knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og 
sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon 
i forretningsstrategier, daglig drift og i forholdet til interes-
senter, gjennom integrert årsrapportering og rapportering i 
henhold til Global Reporting Initiative, GRI. 

Denne integrerte årsrapporten gjenspeiler i sin helhet hvordan 
DNB jobber for, og ivaretar, sitt samfunnsansvar. 

Medarbeidere og kompetanse
Tilpasning til ny bankvirkelighet med raske endringer i kunde-
atferd, digitalisering og økte kapitalkrav preget arbeidet med 
kompetanseutvikling, organisasjon og ledelse i 2018. Det ble 
jobbet systematisk for å sikre at konsernet har den rette 
kompetansen og fremmer endringsevne, tilpasningskapasi-
tet og medarbeiderengasjement. Sykefraværet i den norske 
delen av virksomheten var 4,5 prosent i 2018, på linje med 2017. 

Les mer om hvilke prioriteringer som ses på som viktigst for å 
sikre den rette kompetansen, og om arbeidsforhold, likestilling 
og mangfold i kapitlet Menneskene fra side 67, og mer detaljert 
i note 22 Lønn og andre personalkostnader i årsregnskapet.

Nye rammebetingelser 
INNLEMMELSE AV CRD IV OG CRR I EØS-AVTALEN

EUs kapitalkravsregelverk CRD IV og CRR ventes innlemmet i 
EØS-avtalen i løpet av første halvår 2019. Regelverket er langt 
på vei allerede tatt inn i norsk lov, men Finansdepartementet 

har understreket at bestemmelser som ikke er i tråd med 
EU-regelverket, herunder Basel I-gulvet for IRB-banker og 
unntaket fra SMB-rabatten, ikke vil bli videreført. Innføring av 
SMB-rabatt innebærer at bankenes kapitalkrav for lån til små 
og mellomstore bedrifter vil bli redusert med ca. 24 prosent. 

ØKT KRAV TIL MOTSYKLISK KAPITALBUFFER 

Finansdepartementet har besluttet at det motsykliske kapital-
bufferkravet skal øke med 0,5 prosentpoeng til 2,5 prosent med 
virkning fra 31. desember 2019. Kravet er et vektet gjennomsnitt 
av satsene som gjelder i landene der banken har kreditt-
eksponeringer. Flere land hvor DNB har ekspon eringer, har 
satt kravet til null prosent, og dette fører til at DNBs effektive 
motsykliske bufferrate øker med mindre enn 0,5 prosentpoeng.

I løpet av 2019 vil enkelte norske regler som ikke er i tråd med 
EU-regelverket, falle bort i forbindelse med at CRR/CRD IV 
skal implementeres i norsk lov. Den forventede fjerningen av 
Basel I-gulvet vil gi en reduksjon i risikovektet volum (Basel III). 
Denne reduksjonen er ventet å absorbere det økte kapital-
kravet for ren kjernekapitaldekning knyttet til motsyklisk 
buffer, og den nominelle kapitalbasen er ventet å være stabil.

NY PERSONOPPLYSNINGSLOV 

Stortinget har vedtatt en ny personopplysningslov som gjen-
nomfører EUs regelverk for personvern, GDPR, i Norge. Den 
nye loven trådte i kraft 20. juli 2018. Det er også fastsatt en 
ny personopplysningsforskrift og en egen overgangsforskrift.

NYTT HVITVASKINGSREGELVERK

Ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsforskrift trådte i kraft 
15.  oktober 2018. Det nye regelverket gjennomfører EUs fjerde 
hvitvaskingsdirektiv i norsk rett og innebærer blant annet en 
innskjerping av kravene til kundetiltak og pålegger ledelse 
og styre et større ansvar. Det innføres også administrative 
sanksjoner for foretak og personer som ikke etterlever loven.

REGJERINGEN FORESLÅR Å JUSTERE FINANSSKATTEN

Finansskatten ble innført fra 2017 og innebærer 5 prosent-
poeng forhøyet arbeidsgiveravgift og 2 prosentpoeng forhøyet 
selskapsskatt for finansnæringen i 2018. Stortinget har vedtatt 
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å redusere selskapskatten fra 23 til 22 prosent i 2019. Denne 
reduksjonen omfatter imidlertid ikke finansskattepliktige 
virksomheter. Satsen for finansnæringen vil dermed øke fra 
2 til 3 prosentpoeng over satsen i øvrige sektorer. Finans-
departementet utreder en ny innretning for finansskatt fra 2020 
der lønnskostnader og skattepliktig overskudd slås sammen 
til ett felles skattegrunnlag med én skattesats.

MINSTEKRAV TIL ANSVARLIG KAPITAL OG 
KONVERTIBEL GJELD

Stortinget har vedtatt lov om Bankenes sikringsfond og lov 
om endringer i finansforetaksloven mv. Lovvedtakene gjen-
nomfører EUs krisehåndteringsdirektiv (BRRD) og innskudds-
garantidirektiv (DGSD) i norsk rett og trådte i kraft 1. januar 
2019. Krisehåndteringsdirektivet er tatt inn i EØS-avtalen, og 
det arbeides med å ta inn innskuddsgarantidirektivet. 

Finansdepartementet fastsatte 19. desember 2018 endringer 
i finansforetaksforskriften og ny forskrift til lov om Bankenes 
sikringsfond som utfyller de nye lovbestemmelsene. Endringene 
innebærer nye regler og oppgaver for både banker og offentlige 
myndigheter. Dette inkluderer regler om gjenopprettingsplaner 
og krisetiltaksplaner, regler om nedskriving eller konvertering 
av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld til egenkapital og 
etablering av et nasjonalt krisefond. 

Blant de nye krisetiltakene er intern oppkapitalisering («bail-in») 
den vesentligste endringen. En intern oppkapitalisering inne-
bærer at deler av en kriserammet banks gjeld konverteres til 
egenkapital, slik at tapene dekkes og soliditeten styrkes nok 
til at virksomheten kan videreføres. De nye krisehåndterings-
reglene innfører derfor krav til ansvarlig kapital og kvalifiserende 
gjeld som kan nedskrives eller konverteres til egenkapital 
(Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, 
MREL). Finanstilsynet skal som krisehåndteringsmyndighet 
fastsette individuelle MREL-krav for hver enkelt bank, og vil 
komme tilbake med nærmere informasjon om prosessen for 
fastsettelse av MREL i 2019.

NIVÅ PÅ BANKINNSKUDDSGARANTIEN

I utgangspunktet måtte Norge fra 1. januar 2019 senke sin 
bankinnskuddsgaranti fra 2 millioner kroner per kunde per 
bank til 100 000 euro, i tråd med DGSD. I forhandlingene med 

EU-kommisjonen om å innlemme direktivet i EØS-avtalen 
ligger det imidlertid an til en overgangsordning utover 2018 
for Norge.

VERDIPAPIRISERING I NORGE

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å etablere 
en arbeidsgruppe som skal vurdere norsk gjennomføring av 
EUs regler om verdipapirisering. Utredningen skal oversen-
des departementet innen utgangen av mai 2019. Et norsk 
regelverk for verdipapirisering vil kunne gi norske banker et 
viktig verktøy for moderne risikostyring og kan bidra til å øke 
næringslivets kapitaltilgang.

BOLIGLÅNSBESTEMMELSENE VIDEREFØRES

Finansdepartementet har fastsatt ny boliglånsforskrift gjeld-
ende fra 1. juli 2018. Både de generelle kravene, bankenes flek-
sibilitetskvote og de særskilte kravene for Oslo videreføres i 
den nye forskriften, som skal gjelde frem til 31. desember 2019.

INNFØRING AV PSD2 I NORSK RETT

EUs reviderte betalingstjenestedirektiv, PSD2, trådte i kraft 
i EU i 2018. Gjennomføring i norsk lov er underveis i form av 
lovforslag og oppdaterte forskrifter. Noen av disse vil tre i kraft 
i Norge 1. april 2019, mens dato for enkelte privatrettslige sider 
ved lovverket ennå ikke er fastsatt. DNB arbeider aktivt med 
å utforske mulighetene for nye tjenester innen såkalt «open 
banking», altså datautveksling med tredjeparter, i dialog med 
myndighetene, blant annet for å avklare hvordan GDPR og 
elektronisk ID (eIDAS) virker inn.

NYE REGLER OM MARKEDER FOR FINANSIELLE 
INSTRUMENTER 

Stortinget vedtok våren 2018 å gjøre en rekke endringer i 
verdipapirlovgivningen, som ledd i implementeringen av EUs 
regelverk om markeder for finansielle instrumenter, MiFID II 
og MiFIR. Regelendringene trådte i kraft 1. januar 2019. Regel-
endringene har innholdsmessig allerede blitt implementert 
i norsk rett, gjennom de midlertidige MiFID II- og MiFIR-
forskrift ene som ble hastevedtatt i desember 2017 for å sikre 
norske markedsaktører fortsatt tilgang til EUs indre marked. 
Reglene har nå fått en permanent og mer gjennomtenkt 

Årsrapport 2018

107

4. Redegjørelse og resultater



DAC 6

EU vedtok i 2018 et direktiv som pålegger advokater, revi-
sorer, banker og andre skatterådgivere opplysningsplikt om 
skatteplanleggingsstrategier som tilbys for kunder (DAC 6). 
Direktivet er det siste i rekken av EU-tiltakene om automatisk 
utveksling av informasjon i skattemessige forhold (Direktiv 
om administrativt samarbeid, DAC 1–5). De nye reglene inne-
bærer at mellommenn (eller skattebetalere) må rapportere 
til myndighetene potensielt aggressive skatteplanleggings-
strategier som utarbeides for kunder, og som involverer to 
eller flere land. Hvorvidt en skatteplanleggingsstrategi skal 
anses som potensielt aggressiv, avgjøres av visse kjennetegn 
fastsatt i DAC 6. Direktivet medfører også en forpliktelse for 
medlemsstatene til å utveksle informasjon med hverandre 
om slike arrangementer gjennom automatisk utveksling 
av opplysninger. Direktivet gjelder ikke for Norge. Om det 
blir aktuelt å innføre tilsvarende regler i Norge, vurderes av 
utvalget som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt 
og taushetsplikt, som skal levere sin innstilling i 2019.

Makroøkonomisk utvikling 
Veksten i verdensøkonomien holdt seg godt oppe gjennom 
første halvår i 2018, men avtok markert gjennom andre 
halvår. Oppbremsingen, som var spesielt tydelig i Europa 
og i Kina, skyldtes flere forhold. Høye energipriser bidro til 
å svekke husholdningenes realinntekter og la en demper på 
etterspørselen. Nye utslippsregler for biler bidro til et markant 
fall i tysk bilproduksjon. Begge deler er antakelig midlertidige 
effekter som blir reversert i 2019. I tillegg bidro den pågående 
handelskrigen mellom USA og Kina til å redusere veksten i 
den kinesiske økonomien. Handelskonflikten vil antakelig 
fortsette i 2019, men de negative effektene på den globale 
økonomien blir likevel relativt begrenset. Det er også mulig at 
de to partene kan komme til en løsning som hindrer ytterligere 
eskalering av konflikten.

I USA stimulerte lavere skattesatser og økte offentlige utgifter 
økonomien kraftig i 2018 og hindret at veksten bremset opp. 
I 2019 vil effektene av finanspolitikken gradvis bli mindre. 
Finansiell uro og et betydelig fall i aksjemarkedene mot slut-
ten av 2018 vil kunne legge en demper på den økonomiske 
aktiviteten fremover. Dette kan imidlertid føre til at den 
amerikanske sentralbanken (Fed) velger å heve styringsren-

utforming, men deler av det midlertidige regelverket vil likevel 
gjelde en stund til. Dette gjelder de reglene som er inntatt i 
EUs forordning, og som grunnet forholdet til Grunnloven ikke 
kan gis direkte virkning i norsk rett før MiFID II og MiFIR er 
tatt inn i EØS-avtalen.

NYE SKATTEREGLER FOR FORSIKRINGS- OG 
PENSJONSFORETAK I 2018

Ved lov av 20. desember 2018 vedtok Stortinget nye skatte-
regler med tilhørende overgangsregler for livsforsikrings- og 
pensjonsforetak, med virkning fra 2018. De nye reglene 
medfører skattlegging av inntekter og kostnader knyttet til 
eiendeler i kollektivporteføljen og investeringsvalgporteføljen. 
Overgangen til nye regler er regulert i overgangsbestemmels-
ene, der skattemessig verdi for eiendeler og forpliktelser per 
31. desember 2018 fastsettes i tråd med regnskapsreglene. 
Endringer i skattemessige verdier er skattepliktige eller 
fradragsberettigede i regnskapsåret 2018. 

Basert på vår vurdering og forståelse av de nye skattereglene med 
tilhørende overgangsregler vil overgangen gi en skatte inntekt 
på 880 millioner kroner for 2018. DNB vil vurdere å resultatføre 
ytterligere skatteinntekt i tiden framover. Skatte direktoratet 
ga i desember en prinsipputtalelse om deres forståelse av over-
gangsreglene, som kan oppfattes som avvikende fra DNBs syn.

UTVIDET RENTEBEGRENSNINGSREGEL

Gjeldende regler om rentebegrensning er endret til å omfatte 
også eksterne renter med nye terskelverdier og unntak. 
Unntaket som gjelder for finansinstitusjoner, er opprettholdt.

KILDESKATT PÅ RENTER BETALT UT AV NORGE

Regjeringen varslet i Statsbudsjettet for 2019 at de tar sikte 
på å sende ut på høring et forslag om innføring av kildeskatt 
på renter samt å fremme lovforslag om dette i 2019. Det er 
ikke blitt presisert hvordan en slik kildeskatt vil bli utformet. 
Kildeskatt på rentebetalinger til utlandet vil være en norsk 
skatt på utenlandske kreditorer.
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ten mindre enn det som ellers ville vært tilfelle, til tross for at 
arbeidsledigheten er svært lav. BNP-veksten vil uansett blir 
noe lavere i 2019 enn i 2018.

Veksten i eurosonen skuffet i 2018, men oppbremsingen var 
sannsynligvis midlertidig. DNB venter at BNP vil vokse med 
1,5 prosent i 2019. Den europeiske sentralbanken (ECB) har 
varslet en gradvis avvikling av den ekspansive penge politikken 
og avsluttet sine kjøp av aktiva ved årsskiftet. Første rente-
økning kan komme mot slutten av 2019.

Usikkerhet knyttet til Brexit har lagt en demper på britisk 
økonomi etter folkeavstemningen. Spesielt har det rammet 
investeringene i næringslivet. 

BNP for Fastlands-Norge steg med anslagsvis 2,2 prosent i 2018 
som var litt høyere enn veksttakten året før. Etter en svært 
varm og tørr sommer avtok produksjonen innen landbruk 
og bidro til en oppbremsing i økonomien. En kald vinter, tørr 
sommer og økte energipriser i Europa førte til at strømprisene 
økte med over 25 prosent i 2018 og var den viktigste grunnen 
til at en forventet reallønnsvekst uteble. Trolig var oppgangen 
i strømprisene også en viktig årsak til at husholdningenes 
forbruk etter hvert stagnerte. Selv om strømprisene har 
vært høye inn i 2019, er det neppe grunn til å vente samme 
prisvekst i 2019 som i 2018. Dermed ligger det an til at real-
lønnsveksten vil ta seg opp og med det veksten i forbruket. 
En markert oppgang i oljeinvesteringene ventes også å gi et 
positivt bidrag til den økonomiske veksten i 2019. Også andre 
bedriftsinvesteringer ventes å stige og understøtte videre 
oppgang i den innenlandske etterspørselen. Handelskrigen 
mellom Kina og USA bidrar derimot til å bremse oppgangen. Vi 
legger imidlertid til grunn at utslagene blir relativt moderate 
så lenge man unngår en global handelskrig. Vi anslår veksten 
i fastlandsøkonomien til nær 2 prosent i 2019.

Høyere vekst i produksjonen har gitt utslag i høyere syssel-
settingsvekst. Arbeidsledigheten har falt, men nedgangen 
stanset noe opp høsten 2018. DNB venter at ledigheten vil 
avta moderat i 2019. Den markerte oppgangen i strømprisene 
bidro til at konsumprisene samlet steg med 2,7 prosent i 2018. 
Justert for avgiftsendringer og energipriser ble oppgangen på 
1,6 prosent. Noe lavere strømpriser i løpet av 2019 vil bringe 
inflasjonen markert ned. I boligmarkedet steg prisene med 
0,7 prosent fra 2017 til 2018. Prisene steg noe i begynnelsen av 

året, men flatet deretter ut. For 2019 venter vi at boligprisene 
endrer seg lite for landet som helhet. De to siste årene har 
aktiviteten i norsk økonomi steget noe raskere enn normalt, 
og kapasitetsutnyttelsen har økt. Inflasjonsutsiktene er 
relativt stabile, og faren for et markert fall i inflasjonen er 
kraftig redusert. Kronen er svak. Norges Bank hevet på den 
bakgrunnen renten i september i 2018 og har varslet en ny 
økning i mars 2019. Styringsrenten vil i så fall bli 1,0 prosent. 
Det ligger an til ytterligere én heving i 2019.

Utsiktene fremover
Konsernets overordnede finansielle mål er en egenkapital-
avkastning på over 12 prosent mot slutten av 2019. Flere forhold 
skal bidra til at målet for egenkapitalavkastning blir nådd, 
blant annet lønnsom utlånsvekst, vekst innenfor kapitallette 
produkter, kostnadseffektivisering gjennom automatisering 
av interne prosesser og optimalisering av kapitalbruk. 

Økningen i styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent, etterfulgt av 
DNBs annonsering av en renteøkning på lån med virkning fra 
4. november 2018, vil få full effekt på netto renteinntekter i 2019. 
Den årlige økningen i utlånsvolum er ventet å være mellom 3 
og 4 prosent i 2019 og 2020. I denne perioden forventes høyere 
vekst i utlånsvolum for små og mellomstore bedrifter, mens 
utlån til store bedrifter og internasjonale kunder er ventet å 
vokse i et lavere tempo.

DNB har et mål om en kostnadsgrad på under 40 prosent 
mot slutten av 2019. 

Økningen i det motsykliske bufferkravet fra 2019 vil øke 
kravet til ren kjernekapitaldekning til 16,8 prosent inkludert en 
egenbuffer på rundt 1 prosent. Den forventede fjerningen av 
Basel I-gulvet vil gi en reduksjon i risikovektet volum (Basel III). 
Denne reduksjonen er ventet å absorbere det økte kapitalkravet 
for ren kjernekapitaldekning, og den nominelle kapitalbasen 
er ventet å være stabil. Den rene kjernekapitaldekningen 
oppnådd ved utgangen av 2018 var 16,4 prosent i henhold til 
overgangsreglene og 17,2 prosent i henhold til Basel III.

Skattesatsen er forventet å være 20 prosent i 2019 og 2020.

Utbyttepolitikken for DNB er fortsatt uforandret, med en 
utbyttegrad på over 50 prosent og et økende nominelt utbytte 
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per aksje hvert år. I tillegg til utbetaling av utbytte vil DNB 
benytte tilbakekjøp av egne aksjer som et fleksibelt verktøy 
for å allokere overskuddskapital til sine eiere.

Utbytte og disponeringer 
DNBs styre har vedtatt en utbyttepolitikk som skal gi en 
attraktiv og konkurransedyktig avkastning for aksjonærene 
gjennom en kombinasjon av verdistigning på aksjen og utbe-
taling av utbytte. DNB er godt kapitalisert og tilfredsstiller 
myndighetenes krav i tillegg til å ha en tilstrekkelig buffer. 

Styret har i sin vurdering av forslaget til utbytte for 2018 lagt 
vekt på kravene til kapitalisering og på konsernets mål om en 
utbyttegrad på over 50 prosent. Styret har derfor foreslått et 
utbytte på 8,25 kroner per aksje for 2018. Det foreslåtte utbyttet 
gir en direkteavkastning på 6,0 prosent basert på en børskurs 
per 31. desember 2018 på 138,15 kroner og innebærer at DNB 
ASA vil utbetale til sammen 13 105 millioner kroner i utbytte 
for 2018. Dette tilsvarer et utdelingsforhold på 56 prosent av 
resultatet. Medregnet tilbakekjøpsprogrammet på 1,5 prosent 
tilsvarer utbyttegraden 73 prosent. For 2017 ble det utbetalt 
7,10 kroner i utbytte per aksje.

Som følge av konsernets tilfredsstillende finansielle målopp-
nåelse har styret besluttet å sette av 278 millioner kroner for 
tildeling til de ansatte.

DISPONERINGER

Årsresultatet for 2018 i DNB ASA utgjorde 13 327 millioner 
kroner, sammenlignet med 18 419 millioner i 2017. Resultatet 
i 2018 bestod i hovedsak av overføring av konsernbidrag og 
utbytter fra datterselskaper.

Disponeringer 
Millioner kroner

2018 2017

Resultat for regnskapsåret 13 327 18 419

Utbytteforslag per aksje (kroner) 8,25 7,10

Aksjeutbytte 13 105 11 392

Overføring til annen egenkapital 222 7 027

Totalt disponert 13 327 18 419

Med en kapitaldekning for DNB-konsernet på 19,9 prosent 
ved utgangen av 2018 og en ren kjernekapitaldekning på 16,4 
prosent er det styrets oppfatning at DNB ASA har, etter de 
foreslåtte disponeringene, tilfredsstillende finansiell styrke 
og fleksibilitet til å støtte opp om virksomheten i datter-
selskapene og møte konsernets behov for vekst og endringer 
i rammebetingelser på en god måte.

Karl-Christian Agerup Carl A. Løvvik Vigdis Mathisen

Oslo, 6. mars 2019

I styret for DNB ASA

Olaug Svarva

(styreleder)

Tore Olaf Rimmereid

(nestleder)

Jaan Ivar Semlitsch Berit Svendsen

Rune Bjerke

(konsernsjef)
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Resultatregnskap
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner Note 2018 2017
Renteinntekter, amortisert kost 18 52 621 47 318
Andre renteinntekter 18 5 039 6 547
Rentekostnader, amortisert kost 18 (23 650) (15 472)
Andre rentekostnader 18 2 812 (2 970)
Netto renteinntekter 18 36 822 35 422
Provisjonsinntekter m.v. 20 13 235 12 279
Provisjonskostnader m.v. 20 (3 925) (3 831)
Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 21 1 342 4 548
Netto finansresultat, livsforsikring 1 574 804
Netto risikoresultat, livsforsikring 395 491
Netto forsikringsresultat, skadeforsikring 1 622 683
Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden 36 314 (112)
Netto gevinster på investeringseiendommer 35 62 143
Andre inntekter 926 713
Netto andre driftsinntekter 13 546 15 718
Sum inntekter 50 368 51 140
Lønn og andre personalkostnader 22 (11 864) (12 184)
Andre kostnader 23 (7 789) (7 878)
Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler 24 (2 404) (2 531)
Sum driftskostnader (22 057) (22 593)
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 28 311 28 547
Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler 529 738
Nedskrivninger på finansielle instrumenter 9, 10 139 (2 428)
Driftsresultat før skatt 28 979 26 858
Skattekostnad 1, 26 (4 493) (5 054)
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt (204) (1)
Resultat for regnskapsåret 24 282 21 803

Andel tilordnet aksjonærer 23 323 20 865
Andel tilordnet hybridkapitalinvestorer 959 938
Resultat for regnskapsåret 24 282 21 803

Resultat/utvannet resultat per aksje (kroner) 49 14,56 12,84
Resultat for regnskapsåret i prosent av forvaltningskapitalen (totale eiendeler) 0,88 0,76

Resultatregnskap

DNB-konsernet

4. Redegjørelse og resultater – Årsregnskap DNB-konsernet DNB-konsernet

112



DNB KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2018   /   113

Totalresultat
DNB-konsernet 

Beløp i millioner kroner 2018 2017
Resultat for regnskapsåret 24 282 21 803
Aktuarielle gevinster og tap (117) (93)
Verdiregulering eiendom (21) (35)
Totalresultat allokert til kunder (livsforsikring) 21 35
Finansielle forpliktelser bestemt regnskapsført til virkelig verdi over resultatet, endringer i kredittrisiko 221
Skatt (18) (10)
Øvrige resultatelementer som ikke vil bli reklassifisert til resultatregnskapet 86 (104)
Valutakurseffekt ved omregning av utenlandsk virksomhet 1 309 1 190
Valutaomregningsreserve reklassifisert til resultatregnskapet (2) (1 306)
Sikring av nettoinvestering (1 060) (687)
Sikringsreserve reklassifisert til resultatregnskapet 1 1 224
Investeringer etter egenkapitalmetoden 160
Skatt 265 172
Skatt reklassifisert til resultatregnskapet (338)
Øvrige resultatelementer som senere kan bli reklassifisert til resultatregnskapet 512 414
Øvrige resultatelementer for regnskapsåret 599 311
Totalresultat for regnskapsåret 24 881 22 113
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Resultatregnskap
DNB-konsernet
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Balanser
DNB-konsernet 

Beløp i millioner kroner Note 31.12.18 31.12.17

Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker 27, 28, 29 155 592 151 595
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 9, 10, 27, 28, 29, 30 130 146 239 328
Utlån til kunder 9, 10, 27, 28, 29, 30 1 597 758 1 545 415
Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 27, 28, 29, 33 409 328 422 606
Aksjer 27, 29, 31, 33 39 802 28 220
Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 27, 29, 34 77 241 75 206
Finansielle derivater 15, 27, 29, 30 124 755 132 349
Investeringseiendommer 35 16 715 16 306
Investeringer etter egenkapitalmetoden 36 16 362 15 609
Immaterielle eiendeler 37 5 455 5 600
Utsatt skattefordel 26 996 769
Varige driftsmidler 38 9 240 8 704
Eiendeler holdt for salg 39 5 044
Andre eiendeler 41 46 469 56 559
Sum eiendeler 2 634 903 2 698 268

Gjeld og egenkapital
Gjeld til kredittinstitusjoner 27, 28, 29, 30 188 063 224 107
Innskudd fra kunder 27, 28, 29, 30, 42 927 092 971 137
Finansielle derivater 15, 27, 29, 30 110 116 110 262
Verdipapirgjeld 27, 28, 29, 43 801 918 780 247
Forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen 17, 34 77 241 75 206
Forpliktelser til livsforsikringstakere 17 204 280 208 500
Skadeforsikringsforpliktelser 17 2 043
Betalbar skatt 26 2 461 4 599
Utsatt skatt 26 4 216 2 574
Annen gjeld 27, 45 55 424 68 078
Forpliktelser holdt for salg 39 3 037
Avsetninger 2 536 1 812
Pensjonsforpliktelser 25 3 472 3 267
Ansvarlig lånekapital 27, 28, 29, 44 31 082 29 538
Sum gjeld 2 410 937 2 481 371

Aksjekapital 15 944 16 180
Overkurs 22 609 22 609
Hybridkapital 16 194 16 159
Annen egenkapital 169 220 161 948
Sum egenkapital 46 223 966 216 897
Sum gjeld og egenkapital 2 634 903 2 698 268

Som følge av prinsippendringer er enkelte tall i sammenligningsperioder omarbeidet. Se note 1 Regnskapsprinsipper.

Balanser
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Endring i egenkapital
DNB-konsernet 

Kredittrisiko-
Netto valuta- reserve Opptjent Sum 

Aksje- Hybrid- omregnings- finansielle egen- egen-
Beløp i millioner kroner kapital Overkurs kapital reserve forpliktelser kapital kapital 

Balanse per 31. desember 2016 16 286 22 609 15 952 4 297 147 279 206 423
Resultat for regnskapsåret 938 20 865 21 803
Aktuarielle gevinster og tap (93) (93)
Valutaomregning av utenlandsk virksomhet (117) (117)
Sikring av nettoinvesteringer 537 537
Investeringer etter egenkapitalmetoden 160 160
Skatt på øvrige resultatelementer (166) (10) (177)
Totalresultat for regnskapsåret 938 254 20 922 22 113
Utbetalte renter hybridkapital (724) (724)
Resultatførte valutakurseffekter (7) 7
Aksjer kjøpt som del av tilbakekjøpsprogrammet (108) (1 552) (1 659)
Utbetalt utbytte for 2016 (5,70 kr per aksje) (9 284) (9 284)
Endring i beholdning av egne aksjer 2 26 28
Balanse per 31. desember 2017 16 180 22 609 16 159 4 550 157 398 216 897
Implementering IFRS 9 (342) (1 437) (1 779)
Balanse per 1. januar 2018 16 180 22 609 16 159 4 550 (342) 155 961 215 118
Resultat for regnskapsåret 959 23 323 24 282
Aktuarielle gevinster og tap (117) (117)
Finansielle forpliktelser bestemt regnskapsført til
virkelig verdi, endring i kredittrisiko 221 221

Valutaomregning av utenlandsk virksomhet 1 307 1 307
Sikring av nettoinvesteringer (1 060) (1 060)
Skatt på øvrige resultatelementer 265 (55) 37 247
Totalresultat for regnskapsåret 959 512 166 23 244 24 881
Endring i naturskadefond og andre avsetninger
i skadeforsikring (3) (3)

Utbetalte renter hybridkapital (892) (892)
Resultatførte valutakurseffekter (32) 32
Aksjer kjøpt som del av tilbakekjøpsprogrammet (237) (3 451) (3 688)
Utbetalt utbytte for 2017 (7,10 kr per aksje) (11 450) (11 450)
Balanse per 31. desember 2018 15 944 22 609 16 194 5 063 (176) 164 333 223 966
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Balanser
DNB-konsernet 

Beløp i millioner kroner Note 31.12.18 31.12.17
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Gjeld til kredittinstitusjoner 27, 28, 29, 30 188 063 224 107
Innskudd fra kunder 27, 28, 29, 30, 42 927 092 971 137
Finansielle derivater 15, 27, 29, 30 110 116 110 262
Verdipapirgjeld 27, 28, 29, 43 801 918 780 247
Forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen 17, 34 77 241 75 206
Forpliktelser til livsforsikringstakere 17 204 280 208 500
Skadeforsikringsforpliktelser 17 2 043
Betalbar skatt 26 2 461 4 599
Utsatt skatt 26 4 216 2 574
Annen gjeld 27, 45 55 424 68 078
Forpliktelser holdt for salg 39 3 037
Avsetninger 2 536 1 812
Pensjonsforpliktelser 25 3 472 3 267
Ansvarlig lånekapital 27, 28, 29, 44 31 082 29 538
Sum gjeld 2 410 937 2 481 371

Aksjekapital 15 944 16 180
Overkurs 22 609 22 609
Hybridkapital 16 194 16 159
Annen egenkapital 169 220 161 948
Sum egenkapital 46 223 966 216 897
Sum gjeld og egenkapital 2 634 903 2 698 268

Som følge av prinsippendringer er enkelte tall i sammenligningsperioder omarbeidet. Se note 1 Regnskapsprinsipper.
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Kontantstrømoppstilling
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 2018 2017

Operasjonelle aktiviteter
Netto utbetaling av lån til kunder (52 811) (33 528)
Innbetaling av renter fra kunder 62 596 47 196
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder (52 122) 36 283
Utbetaling av renter til kunder (17 319) (4 382)
Netto inn-/utbetaling av lån til kredittinstitusjoner 71 943 (39 774)
Innbetaling av renter fra kredittinstitusjoner 4 082 2 450
Utbetaling av renter til kredittinstitusjoner (3 783) (2 430)
Netto inn-/utbetaling ved salg av finansielle eiendeler til investerings- eller tradingformål 38 095 (19 697)
Innbetaling av renteinntekter, verdipapirer 3 861 4 449
Netto innbetaling av provisjonsinntekter 9 118 8 627
Utbetaling til drift (21 279) (20 023)
Betalt skatt (4 785) (10 771)
Innbetaling av premier 14 902 14 875
Netto inn-/utbetaling ved flytting av premiereserver (405) 1 666
Utbetaling av erstatninger (15 525) (15 183)
Annen inn-/utbetaling (5 545) 5 586
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 31 024 (24 657)

Investeringsaktiviteter
Netto utbetaling ved kjøp/salg av varige driftsmidler (2 283) (2 305)
Netto innbetaling, investeringseiendommer 19 382
Utbetaling ved kjøp av langsiktige investeringer i aksjer (292) (86)
Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer 13 7
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2 543) (2 001)

Finansieringsaktiviteter
Innbetaling ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatgjeld (se note 43) 1 115 987 1 849 030
Utbetaling ved forfall av obligasjons- og sertifikatgjeld (se note 43) (1 109 463) (1 856 373)
Utbetaling av renter på obligasjons- og sertifikatgjeld (14 193) (13 853)
Innbetaling ved opptak av ansvarlig lånekapital (se note 44) 9 419 10 106
Tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital (se note 44) (8 542) (10 544)
Utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital (579) (784)
Utbetaling av renter på hybridkapital (892) (724)
Tilbakekjøp av egne aksjer (3 688) (1 659)
Utbetaling av utbytte (11 450) (9 284)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (23 401) (34 085)
Valutakurseffekt på kontanter og kontantekvivalenter 97 3 827
Sum kontantstrøm 5 176 (56 916)
Kontanter per 1. januar 154 122 214 807
Kontanter i datterselskaper ved opphør av kontroll (3 768)
Netto inn-/utbetaling av kontanter 5 176 (56 916)
Kontanter per 31. desember *) 159 298 154 122

*) Herav: Kontanter og fordringer på sentralbanker 155 592 151 595

Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsesfrist 1) 3 706 2 527

1) Balanseført som "Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner".
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Note 1 Regnskapsprinsipper
1. Selskapsinformasjon

2. Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet

3. Endringer i regnskapsprinsipper

4. Konsolidering

5. Virksomheter presentert som holdt for salg

6. Segmentinformasjon

7. Inntektsføring i resultatregnskapet og i 
totalresultatet

8. Finansielle instrumenter

9. Investeringseiendommer og varige driftsmidler 

10. Immaterielle eiendeler

11. Nedskrivning av materielle og immaterielle
eiendeler 

12. Forpliktelser til forsikringstakere

13. Pensjoner

14. Inntektsskatt 

15. Avsetninger

16. Leieavtaler 

17. Kontantstrømoppstilling

18. Utbytte

19. Vedtatte, ikke ikrafttrådte standarder og 
fortolkninger

20. Viktige regnskapsestimater, skjønn og 
forutsetninger

21. Overgang til IFRS 9

1. Selskapsinformasjon
DNB ASA er et norsk allmennaksjeselskap notert på Oslo Børs. 
Konsernregnskapet for 2018 ble godkjent av styret 6. mars 2019.

DNB-konsernet tilbyr banktjenester, verdipapir- og investe-
ringstjenester, eiendomsmegler tjenester og forsikrings- og
forvaltningstjenester for person- og bedriftsmarkedet i Norge og 
internasjonalt. 

Konsernets hovedkontor har besøksadresse Dronning 
Eufemias gate 30, Bjørvika, Oslo, Norge.

2. Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
DNB har avlagt konsernregnskapet for 2018 i samsvar med 
International Financial Reporting Standards (IFRSs), som er utgitt 
av International Accounting Standards Board (IASB) og godkjent 
av den europeiske unionen (EU). 

Konsernregnskapet er basert på historisk kost-prinsippet med 
unntak av finansielle eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi
og investeringseiendommer. Konsernregnskapet er presentert i 
norske kroner. Om ikke annet er angitt, avrundes verdiene til 
nærmeste million. 

Konsernets balanseoppstilling er i hovedsak basert på en 
vurdering av balansepostenes likviditet.

3. Endringer i regnskapsprinsipper
Følgende nye standarder ble tatt i bruk med effekt fra 1. januar 
2018:  

IFRS 9 Finansielle instrumenter
I juli 2014 utga IASB den nye standarden for finansielle instru-
menter, IFRS 9 Finansielle instrumenter. Den nye standarden er 
gjeldende fra 1. januar 2018 og erstatter IAS 39. Sammenlignings-
tall har ikke blitt omarbeidet. Implementeringseffekten er innregnet 
som en reduksjon i «Opptjent egenkapital».

DNB anvendte endringene i IFRS 9 vedrørende finansielle 
eiendeler med mulighet til førtidig tilbakebetaling med negativ kom-
pensasjon tidlig, i forbindelse med implementeringen av IFRS 9
1. januar 2018. Endringene har ingen vesentlig effekt på kon-
sernets regnskap.

Regnskapsprinsippene for finansielle instrumenter for året
2017 samt opplysninger for linjen «Utlån til kunder» i balansen og 
«Nedskrivninger på utlån og garantier» i resultatregnskapet for 
2017 er presentert i note 52 Tilleggsopplysninger for finansielle 
instrumenter fra 2017. Opplysningene for overgangen er presen-
tert under 21. Overgang til IFRS 9.

Endringer vedrørende klassifisering og måling
I henhold til IFRS 9 klassifiseres konsernets finansielle eiendeler 
basert på virksomhetsmodellen for hvordan finansielle eiendeler 
styres samt kjennetegnene til de finansielle eiendelenes kontrakts-
regulerte kontantstrømmer. 

Målingskategoriene for finansielle eiendeler under IAS 39 er 
erstattet med tre hovedkategorier for måling: amortisert kost, 
virkelig verdi over totalresultatet samt virkelig verdi over resultatet. 

Klassifiseringen av finansielle forpliktelser er uendret med 
unntak av håndteringen av endringer i virkelig verdi som kan 
henføres til kredittrisiko for finansielle forpliktelser som er bestemt 
regnskapsført til virkelig verdi over resultatet. Endringen i virkelig 
verdi som kan henføres til kredittrisiko er skilt ut og presentert i 
totalresultatet. 

Konsernets klassifisering og måling av finansielle eiendeler og 
forpliktelser er forklart under 8. Finansielle instrumenter. 
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Kontantstrømoppstilling
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 2018 2017

Operasjonelle aktiviteter
Netto utbetaling av lån til kunder (52 811) (33 528)
Innbetaling av renter fra kunder 62 596 47 196
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder (52 122) 36 283
Utbetaling av renter til kunder (17 319) (4 382)
Netto inn-/utbetaling av lån til kredittinstitusjoner 71 943 (39 774)
Innbetaling av renter fra kredittinstitusjoner 4 082 2 450
Utbetaling av renter til kredittinstitusjoner (3 783) (2 430)
Netto inn-/utbetaling ved salg av finansielle eiendeler til investerings- eller tradingformål 38 095 (19 697)
Innbetaling av renteinntekter, verdipapirer 3 861 4 449
Netto innbetaling av provisjonsinntekter 9 118 8 627
Utbetaling til drift (21 279) (20 023)
Betalt skatt (4 785) (10 771)
Innbetaling av premier 14 902 14 875
Netto inn-/utbetaling ved flytting av premiereserver (405) 1 666
Utbetaling av erstatninger (15 525) (15 183)
Annen inn-/utbetaling (5 545) 5 586
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 31 024 (24 657)

Investeringsaktiviteter
Netto utbetaling ved kjøp/salg av varige driftsmidler (2 283) (2 305)
Netto innbetaling, investeringseiendommer 19 382
Utbetaling ved kjøp av langsiktige investeringer i aksjer (292) (86)
Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer 13 7
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2 543) (2 001)

Finansieringsaktiviteter
Innbetaling ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatgjeld (se note 43) 1 115 987 1 849 030
Utbetaling ved forfall av obligasjons- og sertifikatgjeld (se note 43) (1 109 463) (1 856 373)
Utbetaling av renter på obligasjons- og sertifikatgjeld (14 193) (13 853)
Innbetaling ved opptak av ansvarlig lånekapital (se note 44) 9 419 10 106
Tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital (se note 44) (8 542) (10 544)
Utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital (579) (784)
Utbetaling av renter på hybridkapital (892) (724)
Tilbakekjøp av egne aksjer (3 688) (1 659)
Utbetaling av utbytte (11 450) (9 284)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (23 401) (34 085)
Valutakurseffekt på kontanter og kontantekvivalenter 97 3 827
Sum kontantstrøm 5 176 (56 916)
Kontanter per 1. januar 154 122 214 807
Kontanter i datterselskaper ved opphør av kontroll (3 768)
Netto inn-/utbetaling av kontanter 5 176 (56 916)
Kontanter per 31. desember *) 159 298 154 122

*) Herav: Kontanter og fordringer på sentralbanker 155 592 151 595

Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsesfrist 1) 3 706 2 527

1) Balanseført som "Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner".

NOTE 1 Regnskapsprinsipper
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Endringer vedrørende nedskrivninger
IFRS 9 modellen for forventet tap erstatter modellen for pådratt tap 
i IAS 39.

Målingen av avsetningen til forventet tap for finansielle
instrumenter etter IFRS 9 avhenger av om kredittrisikoen har økt
vesentlig siden første gangs innregning. I denne vurderingen
innføres en tredelt modell. Ved første gangs innregning og hvis
kredittrisikoen ikke har økt vesentlig siden første gangs innregning
skal det avsettes for 12 måneders forventet tap («gruppe 1»). Hvis
kredittrisikoen har økt vesentlig skal det avsettes for forventet tap
over den forventede levetiden («gruppe 2»). Denne første todelte 
tilnærmingen erstattet dagens gruppenedskrivningsmodell. For 
kredittforringede finansielle instrumenter er det ingen vesentlige 
endringer sammenlignet med dagens regler i IAS 39. Kreditt-
forringede finansielle eiendeler omtales fremover som den tredje 
gruppen («gruppe 3»).

Konsernets forventet kredittapsmodell er forklart under 8. 
Finansielle instrumenter og note 5 Måling av forventet kredittap. 

IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder
IFRS 15 ble publisert av IASB i mai 2014 or er gjeldende fra
1. januar 2018. 

IFRS 15 etablerer en femtrinns modell som er gjeldende for 
inntekter som oppstår fra kontrakter med kunder. Inntekter inn-
regnes til det beløpet som reflekterer vederlaget som et selskap 
forventer å ha rett til i bytte for overføring av varer eller tjenester til 
en kunde. I henhold til de nye reglene kan variabelt vederlag kun 
inntektsføres i den grad det er svært sannsynlig at en betydelig 
reversering av kumulative inntekter ikke finner sted. De nye prin-
sippene i IFRS 15 har en mer strukturert tilnærming til måling og 
innregning av inntekter.

Kontrakter med kunder som regnskapsføres etter reglene i 
IFRS 9 Finansielle instrumenter skal likevel følge reglene i IFRS 9 
da de er holdt utenfor virkeområdet til IFRS 15. De nye reglene har 
ingen vesentlig effekt på konsernets regnskap. Se 7. Inntektsføring 
i resultatregnskapet og totalresultatet for nærmere beskrivelse av 
regnskapsprinsippene for inntektsføring.

4. Konsolidering 
I konsernregnskapet for DNB ASA («DNB») inngår DNB Bank 
ASA, DNB Livsforsikring AS, DNB Asset Management Holding AS 
og DNB Forsikring AS, alle med underliggende datterselskaper. 

Regnskapsprinsippene anvendes konsistent ved innarbeiding 
av eierinteresser i datterselskaper og er basert på de samme 
rapporteringsperiodene som for morselskapet. 

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet elimineres konsern-
interne transaksjoner, balanser og gevinster og tap på transak-
sjoner mellom enheter i konsernet.

Datterselskaper 
Datterselskaper defineres som selskaper hvor DNB, direkte eller 
indirekte, har kontroll. Kontroll over et selskap påvises gjennom 
konsernets evne til å utøve sin makt for å påvirke den variable 
avkastningen som konsernet er eksponert for gjennom sin invol-
vering. Konsernets vurdering av hvorvidt et selskap skal konsoli-
deres er basert på en rekke forhold, inkludert:

 formålet ved og utformingen av selskapet

 relevante aktiviteter og hvordan disse besluttes

 hvorvidt konsernets rettigheter gir mulighet til å styre de 
relevante aktivitetene

 hvorvidt konsernet er eksponert mot eller har rett til variabel 
avkastning

 hvorvidt konsernet har mulighet til å bruke sin makt til å
påvirke sin avkastning

Når stemmerettigheter er relevante antas DNB å ha kontroll når 
konsernet direkte eller indirekte har mer enn halvparten av eier-
interessene i et annet selskap, med mindre DNB gjennom avtaler
ikke har tilsvarende stemmerett i relevante besluttende organer. 
For selskaper hvor konsernet har mindre enn halvparten av eier-
andelen gjør DNB en vurdering av om andre forhold tilsier at det 
foreligger faktisk kontroll. 

Datterselskaper konsolideres fra det tidspunkt kontroll oppnås 
og inntil kontroll opphører.

Ikke-kontrollerende eierinteresser som ikke tilfredsstiller 
definisjonen av egenkapital, klassifiseres som finansiell gjeld i 
balansen (Annen gjeld). 

Konsolidering av strukturerte enheter
Konsernet er involvert i variert forretningsaktivitet med bruk av 
strukturerte enheter som er utformet for å oppnå et spesifikt for-
retningsmessig formål. En strukturert enhet er et selskap utformet 
slik at stemmerettigheter eller lignende rettigheter ikke er den 
dominerende faktoren for å avgjøre hvem som kontrollerer sel-
skapet. Et eksempel på dette er når stemmerettigheter kun gjelder 
administrative oppgaver og de relevante aktivitetene avgjøres 
gjennom kontraktsmessige avtaler. 

DNB (representert ved DNB Livsforsikring) investerer både i 
investeringsfond der DNB Asset Management er fondsforvalter og 
i fond som forvaltes av uavhengige forvaltere. Strukturerte enheter 
brukes hovedsakelig for å skaffe kunder tilgang til spesifikke porte-
føljer av eiendeler, spesielt innen forsikringsbransjen. Fondsfor-
valtere anvender ulike investeringsstrategier for å oppnå sine 
respektive mål. De fleste investeringsfondene finansierer sin drift 
ved å utstede innløselige aksjer, som kan innløses etter inne-
havers valg og som gir innehaveren rett til en forholdsmessig 
andel av netto eiendeler i det aktuelle fondet. DNBs investerings-
strategi medfører regelmessig handel i fond der målet er å oppnå 
langsiktig kapitalvekst.

Strukturerte enheter konsolideres når relasjonen mellom 
konsernet og den strukturerte enheten i substans indikerer at den 
strukturerte enheten er kontrollert av konsernet som følge av kon-
traktsmessige avtaler.  

Se note 31 Aksjer for mer informasjon om strukturerte enheter 
som ikke konsolideres.

Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte ordninger
Tilknyttede selskaper er selskaper der DNB har betydelig inn-
flytelse, dvs. kan påvirke finansielle og operasjonelle beslutninger 
i selskapet, men ikke har kontroll, alene eller sammen med andre, 
over selskapet. DNB har som utgangspunkt at man har betydelig 
innflytelse i selskaper hvor konsernet har en investering med eier-
andel på mellom 20 og 50 prosent. Tilknyttede selskaper inn-
regnes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. 

Felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som felles-
kontrollert virksomhet eller felleskontrollert driftsordning. For regn-
skapsføring av felleskontrollert virksomhet anvendes egenkapital-
metoden. Ved regnskapsføring av felleskontrollert driftsordning 
skal partene innregne sine rettigheter til eiendeler og gjeld i balan-
sen og innregne i sitt resultatregnskap sin andel av inntekter og 
kostnader pådratt i felleskap. DNB sine felleskontrollerte ordninger 
er vurdert til å være felleskontrollerte virksomheter. 

Ved bruk av egenkapitalmetoden innregnes investeringen til 
anskaffelseskost på kjøpstidspunktet. Eventuell goodwill inngår i 
anskaffelseskost. Konsernets andel av over- eller underskudd 
resultatføres og tillegges anskaffelseskostnad av investeringene
sammen med andel av ikke resultatførte egenkapitalendringer. 
Konsernets andel av underskudd resultatføres ikke hvis balanse-
ført verdi av investeringen blir negativ, med mindre konsernet har 
pådratt seg forpliktelser eller avgitt garantier for det tilknyttede
selskapets og den felleskontrollerte ordningens forpliktelser. 

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
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Konsernet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det 
foreligger objektive indikasjoner på verdifall. Hvis det foreligger 
slike indikasjoner, testes investeringen for nedskrivning. Inve-
steringens balanseførte verdi blir sammenlignet med gjenvinnbart 
beløp (det høyeste av virkelige verdi med fratrekk av salgskost-
nader og bruksverdi) og om nødvendig vil den balanseførte verdi 
nedskrives til gjenvinnbart beløp.

Konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner 
mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper eller felles-
kontrollerte virksomheter elimineres. Det samme gjelder for 
urealiserte tap med mindre transaksjonen tilsier en nedskrivning 
av den overførte eiendelen. 

Omregning av transaksjoner i utenlandsk valuta 
Presentasjonsvaluta for konsernets konsoliderte regnskap er 
norske kroner. Konsernets største datterselskap, DNB Bank ASA, 
har norske kroner som sin funksjonelle valuta. Utenlandske filialers 
og datterselskapers balanser i annen funksjonell valuta omregnes 
til presentasjonsvalutaen norske kroner etter valutakurs på balan-
sedagen. Resultatene omregnes etter valutakurser på transak-
sjonstidspunktene. Endringer i netto eiendeler som følge av valuta-
kursendringer regnskapsføres som øvrige resultatelementer i total-
resultatet.

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til selskapenes 
funksjonelle valuta til kurs på balansedagen. Verdiendringer for 
slike poster som følge av endret kurs mellom transaksjons- og 
balansedag, resultatføres under «Netto gevinster på finansielle 
instrumenter til virkelig verdi» i resultatregnskapet.

5. Virksomhet presentert som holdt for salg
Konsernet klassifiserer virksomhet som holdt for salg når balanse-
ført verdi i hovedsak vil bli gjenvunnet ved en salgs-transaksjon. 
Klassifisering som holdt for salg skjer fra det tidspunktet ledelsen 
har vedtatt en konkret plan for avhendelse av virksomheten i sin 
nåværende form og det vurderes som overveiende sannsynlig at 
salget blir gjennomført i løpet av kort tid.

Datterselskaper som er ervervet med tanke på videresalg,
herunder selskaper overtatt som ledd i restrukturering av utlån,
klassifiseres som holdt for salg umiddelbart dersom konsernet 
forventer å avhende selskapet.

Virksomhet holdt for salg vurderes til det laveste av balanse-
ført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Overtatt virksom-
het som umiddelbart klassifiseres som holdt for salg balanseføres 
ved førstegangsinnregning til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. 

Resultat etter skatt fra virksomhet, som tilfredsstiller kriterier 
for «avviklet virksomhet», presenteres separat på linjen «Resultat 
virksomhet holdt for salg, etter skatt» i konsernregnskapet. Totale 
eiendeler og total gjeld fra slik virksomhet presenteres hver for seg 
på linjene «Eiendeler holdt for salg» og «Forpliktelser holdt for 
salg» i konsernets balanseoppstilling.

6. Segmentinformasjon
Finansiell styring i DNB er orientert mot de ulike kundeseg-
mentene. Oppfølging av det totale kundeforholdet og lønnsomhet 
i kundesegmentene er viktige dimensjoner ved strategiske priori-
teringer og allokering av ressursene. Rapporterte tall for de ulike 
segmentene reflekterer konsernets samlede salg av produkter og 
tjenester til de relevante kundesegmentene.

Segmentinformasjon er basert på den interne finansielle rap-
porteringen til konsernledelsen (øverste beslutningsorgan) for å 
vurdere utvikling og allokere ressurser. Rapporteringen av drifts-
segmentene baseres på DNBs styringsmodell og konsernets 
regnskapsprinsipper. Tallene bygger på en rekke forutsetninger, 
estimater og skjønnsmessige fordelinger. 

I henhold til styringsmodellen for DNB har driftssegmentene 
fullstendig resultatansvar etter skatt og for oppnåelse av mål for 

avkastning i forhold til allokert kapital. Alle konsernets kunde-
rettede aktiviteter er fordelt til driftssegmentene med tilhørende 
balanseposter, inntekter og kostnader. 

Over- eller underskuddslikviditet fra driftssegmentene plas-
seres i eller lånes fra konsernets likviditetsfunksjon til markeds-
betingelser, hvor rentevilkårene er tilpasset bindingstiden og 
konsernets finansieringssituasjon.

Når driftssegmentene samarbeider om levering av finansielle 
tjenester til kunder, prises de interne leveransene til markedsvilkår. 

Tjenester levert fra fellesfunksjoner og staber belastes drifts-
segmentene basert på leveranseavtaler. Felleskostnader som er 
indirekte knyttet til driftssegmentenes virksomhet, belastes de ulike 
driftssegmentene på bakgrunn av fordelingsnøkler. 

En del sentrale funksjoner og resultat av virksomhet som ikke 
er knyttet til driftssegmentene strategiske oppgaver, er regnskaps-
messig samlet i Øvrig virksomhet. Dette omfatter inntekter og 
kostnader ved konsernets likviditetsstyring, inntekter fra posisjo-
nering i egenkapitalinstrumenter utenom handelsporteføljen og 
renteinntekter tilordnet konsernets uallokerte kapital, eierrelaterte 
kostnader og forvaltningsresultatet fra bankens eiendomsporte-
følje. 

Med effekt fra 2018, er Risk Management, tidligere rapportert 
som Egenhandel (Trading), og Tradisjonelle produkt segmentene 
presentert sammen med Øvrig virksomhet.  

Resultat fra overtatt virksomhet som er fullt konsolidert i DNB-
konsernet, er presentert netto på linjen «Resultat overtatt virksom-
het» i den interne rapporteringen av segmentene. Effekten av kon-
solideringen av overtatt virksomhet er presentert i Øvrig virksom-
het.

Kapitalavkastning estimeres på grunnlag av intern måling av 
risikojustert kapitalbehov. Se note 2 Segmenter for en nærmere 
beskrivelse av prinsipper for allokering av kapital. 

7. Inntektsføring i resultatregnskapet og i 
totalresultatet

Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentemetode. 
Dette innebærer løpende inntektsføring av renter med tillegg av 
amortisering av etableringsgebyrer og eventuelt andre gebyrer 
som er å anse som en integrert del av den effektive renten. 

Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontrakts-
festede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Kontant-
strømmene inkluderer etableringsgebyrer og direkte transak-
sjonskostnader som ikke betales direkte av kunden. 

Inntektsføring av renter etter effektiv rentemetode benyttes 
både for balanseposter som måles til amortisert kost, og balanse-
poster som måles til virkelig verdi over resultatet, med unntak av 
etableringsgebyrer på utlån til virkelig verdi, som inntektsføres når 
de opptjenes. Renteinntekter på nedskrevne engasjementer 
(«gruppe 3») beregnes som effektiv rente av netto nedskrevet 
verdi. 

I «Netto andre driftsinntekter» inngår blant annet gebyrer og 
provisjoner knyttet til betalingsformidling, finansielle garantier,
kapitalforvaltningstjenester inklusive suksesshonorarer, kreditt-
formidling, eiendomsmegling, corporate finance, verdipapir-
tjenester og salg av forsikringsprodukter. Kredittformidlings-
inntekter omfatter syndikeringsinntekter i form av gebyrer og 
provisjoner fra transaksjoner hvor DNB arrangerer lånene uten 
selv å beholde noen del av lånet eller deltar i lånesyndikatet og 
mottar en kompensasjon utover den effektive renten som tilfaller 
øvrige deltakere. Gebyrer som ikke inngår i effektiv renteberegning 
samt provisjoner, inntektsføres over tid etter hvert som tjenesten 
leveres eller på det tidspunktet når oppdraget er fullført.

Variable suksesshonorarer resultatføres kun i den grad det er 
svært sannsynlig at en betydelig reversering av kumulative inn-
tekter ikke finner sted.

118 /   DNB-KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2018

Endringer vedrørende nedskrivninger
IFRS 9 modellen for forventet tap erstatter modellen for pådratt tap 
i IAS 39.

Målingen av avsetningen til forventet tap for finansielle
instrumenter etter IFRS 9 avhenger av om kredittrisikoen har økt
vesentlig siden første gangs innregning. I denne vurderingen
innføres en tredelt modell. Ved første gangs innregning og hvis
kredittrisikoen ikke har økt vesentlig siden første gangs innregning
skal det avsettes for 12 måneders forventet tap («gruppe 1»). Hvis
kredittrisikoen har økt vesentlig skal det avsettes for forventet tap
over den forventede levetiden («gruppe 2»). Denne første todelte 
tilnærmingen erstattet dagens gruppenedskrivningsmodell. For 
kredittforringede finansielle instrumenter er det ingen vesentlige 
endringer sammenlignet med dagens regler i IAS 39. Kreditt-
forringede finansielle eiendeler omtales fremover som den tredje 
gruppen («gruppe 3»).

Konsernets forventet kredittapsmodell er forklart under 8. 
Finansielle instrumenter og note 5 Måling av forventet kredittap. 

IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder
IFRS 15 ble publisert av IASB i mai 2014 or er gjeldende fra
1. januar 2018. 

IFRS 15 etablerer en femtrinns modell som er gjeldende for 
inntekter som oppstår fra kontrakter med kunder. Inntekter inn-
regnes til det beløpet som reflekterer vederlaget som et selskap 
forventer å ha rett til i bytte for overføring av varer eller tjenester til 
en kunde. I henhold til de nye reglene kan variabelt vederlag kun 
inntektsføres i den grad det er svært sannsynlig at en betydelig 
reversering av kumulative inntekter ikke finner sted. De nye prin-
sippene i IFRS 15 har en mer strukturert tilnærming til måling og 
innregning av inntekter.

Kontrakter med kunder som regnskapsføres etter reglene i 
IFRS 9 Finansielle instrumenter skal likevel følge reglene i IFRS 9 
da de er holdt utenfor virkeområdet til IFRS 15. De nye reglene har 
ingen vesentlig effekt på konsernets regnskap. Se 7. Inntektsføring 
i resultatregnskapet og totalresultatet for nærmere beskrivelse av 
regnskapsprinsippene for inntektsføring.

4. Konsolidering 
I konsernregnskapet for DNB ASA («DNB») inngår DNB Bank 
ASA, DNB Livsforsikring AS, DNB Asset Management Holding AS 
og DNB Forsikring AS, alle med underliggende datterselskaper. 

Regnskapsprinsippene anvendes konsistent ved innarbeiding 
av eierinteresser i datterselskaper og er basert på de samme 
rapporteringsperiodene som for morselskapet. 

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet elimineres konsern-
interne transaksjoner, balanser og gevinster og tap på transak-
sjoner mellom enheter i konsernet.

Datterselskaper 
Datterselskaper defineres som selskaper hvor DNB, direkte eller 
indirekte, har kontroll. Kontroll over et selskap påvises gjennom 
konsernets evne til å utøve sin makt for å påvirke den variable 
avkastningen som konsernet er eksponert for gjennom sin invol-
vering. Konsernets vurdering av hvorvidt et selskap skal konsoli-
deres er basert på en rekke forhold, inkludert:

 formålet ved og utformingen av selskapet

 relevante aktiviteter og hvordan disse besluttes

 hvorvidt konsernets rettigheter gir mulighet til å styre de 
relevante aktivitetene

 hvorvidt konsernet er eksponert mot eller har rett til variabel 
avkastning

 hvorvidt konsernet har mulighet til å bruke sin makt til å
påvirke sin avkastning

Når stemmerettigheter er relevante antas DNB å ha kontroll når 
konsernet direkte eller indirekte har mer enn halvparten av eier-
interessene i et annet selskap, med mindre DNB gjennom avtaler
ikke har tilsvarende stemmerett i relevante besluttende organer. 
For selskaper hvor konsernet har mindre enn halvparten av eier-
andelen gjør DNB en vurdering av om andre forhold tilsier at det 
foreligger faktisk kontroll. 

Datterselskaper konsolideres fra det tidspunkt kontroll oppnås 
og inntil kontroll opphører.

Ikke-kontrollerende eierinteresser som ikke tilfredsstiller 
definisjonen av egenkapital, klassifiseres som finansiell gjeld i 
balansen (Annen gjeld). 

Konsolidering av strukturerte enheter
Konsernet er involvert i variert forretningsaktivitet med bruk av 
strukturerte enheter som er utformet for å oppnå et spesifikt for-
retningsmessig formål. En strukturert enhet er et selskap utformet 
slik at stemmerettigheter eller lignende rettigheter ikke er den 
dominerende faktoren for å avgjøre hvem som kontrollerer sel-
skapet. Et eksempel på dette er når stemmerettigheter kun gjelder 
administrative oppgaver og de relevante aktivitetene avgjøres 
gjennom kontraktsmessige avtaler. 

DNB (representert ved DNB Livsforsikring) investerer både i 
investeringsfond der DNB Asset Management er fondsforvalter og 
i fond som forvaltes av uavhengige forvaltere. Strukturerte enheter 
brukes hovedsakelig for å skaffe kunder tilgang til spesifikke porte-
føljer av eiendeler, spesielt innen forsikringsbransjen. Fondsfor-
valtere anvender ulike investeringsstrategier for å oppnå sine 
respektive mål. De fleste investeringsfondene finansierer sin drift 
ved å utstede innløselige aksjer, som kan innløses etter inne-
havers valg og som gir innehaveren rett til en forholdsmessig 
andel av netto eiendeler i det aktuelle fondet. DNBs investerings-
strategi medfører regelmessig handel i fond der målet er å oppnå 
langsiktig kapitalvekst.

Strukturerte enheter konsolideres når relasjonen mellom 
konsernet og den strukturerte enheten i substans indikerer at den 
strukturerte enheten er kontrollert av konsernet som følge av kon-
traktsmessige avtaler.  

Se note 31 Aksjer for mer informasjon om strukturerte enheter 
som ikke konsolideres.

Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte ordninger
Tilknyttede selskaper er selskaper der DNB har betydelig inn-
flytelse, dvs. kan påvirke finansielle og operasjonelle beslutninger 
i selskapet, men ikke har kontroll, alene eller sammen med andre, 
over selskapet. DNB har som utgangspunkt at man har betydelig 
innflytelse i selskaper hvor konsernet har en investering med eier-
andel på mellom 20 og 50 prosent. Tilknyttede selskaper inn-
regnes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. 

Felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som felles-
kontrollert virksomhet eller felleskontrollert driftsordning. For regn-
skapsføring av felleskontrollert virksomhet anvendes egenkapital-
metoden. Ved regnskapsføring av felleskontrollert driftsordning 
skal partene innregne sine rettigheter til eiendeler og gjeld i balan-
sen og innregne i sitt resultatregnskap sin andel av inntekter og 
kostnader pådratt i felleskap. DNB sine felleskontrollerte ordninger 
er vurdert til å være felleskontrollerte virksomheter. 

Ved bruk av egenkapitalmetoden innregnes investeringen til 
anskaffelseskost på kjøpstidspunktet. Eventuell goodwill inngår i 
anskaffelseskost. Konsernets andel av over- eller underskudd 
resultatføres og tillegges anskaffelseskostnad av investeringene
sammen med andel av ikke resultatførte egenkapitalendringer. 
Konsernets andel av underskudd resultatføres ikke hvis balanse-
ført verdi av investeringen blir negativ, med mindre konsernet har 
pådratt seg forpliktelser eller avgitt garantier for det tilknyttede
selskapets og den felleskontrollerte ordningens forpliktelser. 

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
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Honorarer knyttet til kredittformidling, eiendomsmegling og 
corporate finance-tjenester inklusive emisjonstjenester, resultat-
føres når transaksjonene er fullført.  

Utbytte fra investeringer resultatføres på det tidspunktet 
utbyttet er vedtatt på generalforsamlingen.

Inntekter fra finansielle instrumenter målt til virkelig verdi 
over resultatet er beskrevet under Finansielle instrumenter og 
netto inntekter fra investeringseiendom under Investeringseien-
dommer og varige driftsmidler.

Elementer som presenteres i oppstillingen over øvrige resultat-
elementer i totalresultatet, grupperes med utgangspunkt i om 
postene kan reklassifiseres til resultatregnskapet på et fremtidig 
tidspunkt eller ikke.

8. Finansielle instrumenter
Innregning og fraregning
Førstegangsinnregning
Finansielle eiendeler balanseføres enten på avtaletidspunktet eller 
på oppgjørstidspunktet. Avtaletidspunktet brukes for finansielle 
eiendeler balanseført til virkelig verdi over resultatet, mens opp-
gjørstidspunktet brukes for finansielle eiendeler balanseført til 
amortisert kost.

Finansielle forpliktelser balanseføres på det tidspunktet når 
konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. 

Fraregning av finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler fraregnes når retten til å motta og beholde 
kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen har utløpt eller er 
overført, samt hvis endringer fører til fraregning. Konsernet inngår 
transaksjoner som innebærer at balanseførte eiendeler overføres 
til motpart, men hvor deler av eller all risiko og avkastning knyttet 
til eierskapet av den overførte eiendelen beholdes av konsernet. 
Hvis det vesentligste av risiko og avkastning er beholdt, fraregnes 
ikke den finansielle eiendelen. 

Fraregning av finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser fraregnes når de kontraktsmessige 
betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

Endringer
Vurderingen av om endringer av en finansiell eiendel fører til 
fraregning og innregning av en ny eiendel er basert på følgende 
overveielser:

 skille mellom endringer i kontantstrømmene eller andre 
vesentlige betingelser i henhold til vilkårene i den gjeldende 
kontrakten og endringer som ikke dekkes av kontrakten.

 vurderingen av om endringen er vesentlig eller ikke. En 
vesentlig endring er definert som en full kredittprosess, 
beslutning av ny pris og signering av ny kontrakt

 vurderingen av om endringen skyldes finansielle 
vanskeligheter eller er gjort på forretningsmessige vilkår

Gjenkjøps- og salgsavtaler 
Verdipapirer som er kjøpt basert på en avtale om tilbakesalg, er 
som hovedregel ikke innregnet i regnskapet, siden konsernet ikke 
har tatt over risiko og avkastning. Dette er gjort uavhengig av hvor-
vidt konsernet har rett til å selge eller pantsette verdipapiret. Ved 
salg av mottatte verdipapirer regnskapsfører konsernet en for-
pliktelse i balansen. For mer informasjon se note 33 Mottatte
verdipapirer som kan selges eller pantsettes.

Verdipapirer som er solgt basert på en avtale om tilbakekjøp, 
er som hovedregel ikke fraregnet i regnskapet, siden risiko og 
avkastning normalt ikke er overført. Dette er gjort uavhengig av 
hvorvidt mottakeren har rett til å selge eller pantsette verdi-
papirene. Disse verdipapirene er presentert som verdipapirer i 

konsernets balanse og spesifisert i note 32 Overførte eiendeler 
eller eiendeler med andre restriksjoner.

Verdipapirinnlån og -utlån
Transaksjonene omfatter i hovedsak innlån eller utlån av aksjer. 
Avtaler om verdipapirinnlån og -utlån inngås som regel med sik-
kerhet i kontanter eller verdipapirer. 

Aksjer som er mottatt eller overført i slike transaksjoner, inn-
regnes eller fraregnes i hovedsak ikke, da risiko og avkastning 
forbundet med eierskapet til eiendelen normalt ikke er overtatt eller 
overført.

Mottatte aksjer, inkludert sikkerhetsstillelse, registreres utenfor 
balansen uavhengig av om konsernet har lov til å selge eller pant-
sette verdipapirene på nytt. Ved salg av mottatte verdipapirer vil 
konsernet regnskapsføre en forpliktelse i balansen. For mer infor-
masjon se note 33 Mottatte verdipapirer som kan selges eller pant-
settes. 

Overførte aksjer og sikkerhetsstillelser som mottaker har rett til 
å selge eller pantsette, presenteres som aksjer eller verdipapirer i 
konsernets balanse og er spesifisert i note 32 Overførte eiendeler
eller eiendeler med andre restriksjoner.

Klassifisering og presentasjon
Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende målekategorier:

 amortisert kost

 virkelig verdi over totalresultatet

 virkelig verdi over resultatet.

Klassifiseringen av finansielle eiendeler er avhengig av to faktorer:

 virksomhetsmodellen for porteføljen som den finansielle 
eiendelen hører til

 kjennetegnene til den finansielle eiendelens 
kontraktsregulerte kontantstrømmer.

Når virksomhetsmodellen utarbeides, vurderer konsernet for hver 
portefølje hvordan virksomheten styres, salgsaktiviteter, risiko-
styring samt hvordan informasjon formidles til ledelsen. Virksom-
hetsmodellen er blitt vurdert for hvert forretningsområde. Porte-
føljene som tilhører kundeområdene har en virksomhetsmodell der 
formålet er å holde eiendelene for å motta de kontraktsregulerte 
kontantstrømmene, mens det er flere ulike virksomhetsmodeller for 
porteføljene som hører til produktområdet Markets. For eksempel 
innebærer virksomhetsmodellen for likviditetsporteføljen i Markets 
å holde eiendelene både for å motta kontraktsregulerte kontant-
strømmer og for salg. Porteføljen er dog bestemt regnskapsført til 
virkelig verdi over resultatet for å redusere et regnskapsmessig 
misforhold.

Ved førstegangsinnregning av finansielle eiendeler blir det 
utført en test av kjennetegnene til de kontraktsregulerte kontant-
strømmene. Finansielle eiendeler med kontantstrømmer som bare 
er betaling av hovedstol og rente, består testen hvis renten kun er 
kompensasjon for tidsverdien av penger, kredittrisiko, likviditets-
risiko, vedlikehold og administrative kostnader samt en fortjeneste-
margin.

Finansielle forpliktelser klassifiseres til amortisert kost med 
unntak av finansielle forpliktelser som må måles til virkelig verdi 
over resultatet eller er bestemt regnskapsført til virkelig verdi over 
resultatet.

Finansielle eiendeler kan ugjenkallelig bli bestemt regnskaps-
ført til virkelig verdi over resultatet ved førstegangsinnregning hvis 
følgende kriterium er oppfylt:

 Klassifiseringen eliminerer eller i vesentlig grad reduserer en 
uoverensstemmelse i måling eller innregning som ellers ville 

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
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ha oppstått ved måling av eiendeler eller ved regnskapsføring 
av tilhørende gevinster eller tap på ulikt grunnlag.

Finansielle forpliktelser kan også ugjenkallelig bli bestemt regn-
skapsført til virkelig verdi over resultatet ved førstegangsinn-
regning hvis kriteriet ovenfor eller en av følgende er oppfylt:

 De finansielle instrumentene er en del av en portefølje som 
styres og vurderes på bakgrunn av virkelig verdi i samsvar 
med en dokumentert risikohåndterings- eller investerings-
strategi

 Vertskontrakten inneholder et eller flere innebygde derivater.

Finansielle eiendeler balanseført til amortisert kost
Investeringer i finansielle eiendeler, som ikke er bestemt regn-
skapsført til virkelig verdi over resultatet, er balanseført til 
amortisert kost hvis begge følgende kriterier er oppfylt:

 Eiendelene omfattes av en virksomhetsmodell der formålet er
å holde eiendelene for å motta de kontraktsregulerte kontant-
strømmene

 De kontraktsregulerte kontantstrømmene består kun av 
betaling av hovedstol og renter.

Finansielle eiendeler balanseført til amortisert kost regnskapsføres 
ved førstegangsinnregning til virkelig verdi pluss direkte henfør-
bare transaksjonskostnader. Etterfølgende verdimåling følger 
effektiv rente-metode, redusert med eventuelle nedskrivninger. 
Nedskrivninger og tilbakeføringer av nedskrivninger blir målt basert 
på en modell hvor forventede kredittap fordeles på tre grupper. 
Denne modellen er beskrevet under Måling av forventede 
kredittap.

En endring i avsetning til forventede kredittap for gjelds-
instrumenter balanseført til amortisert kost på balansedagen blir 
presentert under «Nedskrivninger på finansielle instrumenter» i 
resultatregnskapet.

Renteinntekter fra finansielle instrumenter klassifisert i denne 
kategorien presenteres under «Renteinntekt, amortisert kost» ved 
bruk av effektiv rente-metoden.

Denne kategorien består i hovedsak av utlån til kunder, kon-
tanter og innskudd, fordringer, gjensalgsavtaler og obligasjons-
investeringer.

Finansielle forpliktelser balanseført til amortisert kost
Finansielle forpliktelser balanseført til amortisert kost er ved første-
gangsinnregning regnskapsført til virkelig verdi minus eventuelle 
direkte henførbare transaksjonskostnader. Tilhørende rentekost-
nader presenteres som «Rentekostnad, amortisert kost» ved bruk 
av effektiv rentemetoden.

Denne kategorien omfatter innskudd fra kunder og kreditt-
institusjoner, gjenkjøpsavtaler, utstedte sertifikater og obligasjoner, 
ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån.

Finansielle instrumenter balanseført til virkelig verdi over resultatet
Følgende instrumenter hører til denne kategorien:

 derivater

 egenkapitalinstrumenter

 finansielle trading instrumenter

 finansielle instrumenter som styres til virkelig verdi

 finansielle instrumenter bestemt regnskapsført til virkelig verdi 
over resultatet ved førstegangs innregning

 finansielle eiendeler med kontraktsregulerte kontantstrømmer 
som ikke kun representerer hovedstol og rente.

Instrumenter i denne kategorien regnskapsføres ved første-
gangsinnregning til virkelig verdi. Tilhørende transaksjons-
kostnader innregnes i resultatregnskapet når de oppstår. Etter-
følgende måling er virkelig verdi med gevinster og tap regnskaps-
ført i resultatregnskapet.

Endringer i virkelig verdi på de finansielle instrumentene inngår
i «Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi» i 
resultatregnskapet. Endringer i virkelig verdi på finansielle instru-
menter innenfor livsforsikring inngår i «Netto finansresultat, livs-
forsikring». Finansielle derivater presenteres som en eiendel når 
virkelig verdi er positiv og som en forpliktelse når virkelig verdi er 
negativ.

Renteinntekter og -kostnader for rentebærende instrumenter 
inklusive finansielle derivater inngår i «Netto renteinntekter», med
unntak av renteinntekt og-kostnader fra finansielle instrumenter 
som hører til tradingporteføljen.

Tradingporteføljen omfatter instrumenter, som i hovedsak er 
anskaffet for å selges eller kjøpes tilbake på kort sikt. Dette om-
fatter finansielle derivater, aksjer og obligasjonsporteføljer. Rente-
inntekter og -kostnader for finansielle instrumenter i tradingporte-
føljen inngår i «Netto gevinster på finansielle instrumenter til 
virkelig verdi».

Finansielle eiendeler bestemt regnskapsført til virkelig verdi 
over resultatet ved førstegangsinnregning, omfatter i hovedsak 
obligasjoner og boliglån med fast rente i norske kroner. 

Finansielle forpliktelser bestemt regnskapsført til virkelig verdi 
over resultatet ved førstegangsinnregning, omfatter i hovedsak 
innlån med rentebinding i norske kroner. Endringen i virkelig verdi 
som kan henføres til konsernets kredittrisiko er beregnet gjennom 
å bruke kredittspreadkurver fra Nordic Bond Pricing. Endringen i 
virkelig verdi som kan henføres til kredittrisiko på øvrige finansielle 
forpliktelser er begrenset på grunn av instrumentenes kortsiktige 
natur. Endringer i kredittrisiko på konsernets langsiktige innlån i 
norske kroner som er bestemt regnskapsført til virkelig verdi over 
resultatet verken skaper eller forverrer et regnskapsmessig mis-
forhold og er derfor skilt ut og regnskapsført i totalresultatet. Se 
endring i egenkapital for en presentasjon av effektene.

Omklassifiseringer
Finansielle eiendeler omklassifiseres kun hvis det er en vesentlig 
endring i virksomhetsmodell for eiendelene. Det er forventet at 
slike endringer er svært sjeldne. Finansielle forpliktelser omklas-
sifiseres ikke.

Utstedte finansielle garantier
Kontrakter som medfører at konsernet må godtgjøre innehaveren 
for et tap som følge av at en spesifikk debitor unnlater å betale i 
samsvar med betingelsene, klassifiseres som utstedte finansielle 
garantier.

Ved førstegangsinnregning av utstedte finansielle garantier 
balanseføres garantiene til mottatt vederlag for garantien. Ved 
etterfølgende måling vurderes utstedte finansielle garantier til det 
høyeste beløp av størrelsen på tapsavsetningen og beløpet som 
ble regnskapsført ved førstegangsinnregning med fradrag for 
eventuelle kumulative inntekter som er innregnet i resultatregn-
skapet.

Ved utstedelse av finansielle garantier balanseføres veder-
laget for garantien under «Avsetninger» i balansen. Inntekter fra 
utstedte finansielle garantier og kostnader knyttet til kjøpte finan-
sielle garantier amortiseres over durasjonen til instrumentet og 
presenteres som «Provisjonsinntekter» eller «Provisjonskost-
nader».

Endring i forventet kredittap inngår i linjen «Nedskrivninger på 
finansielle instrumenter» i resultatregnskapet.
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Honorarer knyttet til kredittformidling, eiendomsmegling og 
corporate finance-tjenester inklusive emisjonstjenester, resultat-
føres når transaksjonene er fullført.  

Utbytte fra investeringer resultatføres på det tidspunktet 
utbyttet er vedtatt på generalforsamlingen.

Inntekter fra finansielle instrumenter målt til virkelig verdi 
over resultatet er beskrevet under Finansielle instrumenter og 
netto inntekter fra investeringseiendom under Investeringseien-
dommer og varige driftsmidler.

Elementer som presenteres i oppstillingen over øvrige resultat-
elementer i totalresultatet, grupperes med utgangspunkt i om 
postene kan reklassifiseres til resultatregnskapet på et fremtidig 
tidspunkt eller ikke.

8. Finansielle instrumenter
Innregning og fraregning
Førstegangsinnregning
Finansielle eiendeler balanseføres enten på avtaletidspunktet eller 
på oppgjørstidspunktet. Avtaletidspunktet brukes for finansielle 
eiendeler balanseført til virkelig verdi over resultatet, mens opp-
gjørstidspunktet brukes for finansielle eiendeler balanseført til 
amortisert kost.

Finansielle forpliktelser balanseføres på det tidspunktet når 
konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. 

Fraregning av finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler fraregnes når retten til å motta og beholde 
kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen har utløpt eller er 
overført, samt hvis endringer fører til fraregning. Konsernet inngår 
transaksjoner som innebærer at balanseførte eiendeler overføres 
til motpart, men hvor deler av eller all risiko og avkastning knyttet 
til eierskapet av den overførte eiendelen beholdes av konsernet. 
Hvis det vesentligste av risiko og avkastning er beholdt, fraregnes 
ikke den finansielle eiendelen. 

Fraregning av finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser fraregnes når de kontraktsmessige 
betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

Endringer
Vurderingen av om endringer av en finansiell eiendel fører til 
fraregning og innregning av en ny eiendel er basert på følgende 
overveielser:

 skille mellom endringer i kontantstrømmene eller andre 
vesentlige betingelser i henhold til vilkårene i den gjeldende 
kontrakten og endringer som ikke dekkes av kontrakten.

 vurderingen av om endringen er vesentlig eller ikke. En 
vesentlig endring er definert som en full kredittprosess, 
beslutning av ny pris og signering av ny kontrakt

 vurderingen av om endringen skyldes finansielle 
vanskeligheter eller er gjort på forretningsmessige vilkår

Gjenkjøps- og salgsavtaler 
Verdipapirer som er kjøpt basert på en avtale om tilbakesalg, er 
som hovedregel ikke innregnet i regnskapet, siden konsernet ikke 
har tatt over risiko og avkastning. Dette er gjort uavhengig av hvor-
vidt konsernet har rett til å selge eller pantsette verdipapiret. Ved 
salg av mottatte verdipapirer regnskapsfører konsernet en for-
pliktelse i balansen. For mer informasjon se note 33 Mottatte
verdipapirer som kan selges eller pantsettes.

Verdipapirer som er solgt basert på en avtale om tilbakekjøp, 
er som hovedregel ikke fraregnet i regnskapet, siden risiko og 
avkastning normalt ikke er overført. Dette er gjort uavhengig av 
hvorvidt mottakeren har rett til å selge eller pantsette verdi-
papirene. Disse verdipapirene er presentert som verdipapirer i 

konsernets balanse og spesifisert i note 32 Overførte eiendeler 
eller eiendeler med andre restriksjoner.

Verdipapirinnlån og -utlån
Transaksjonene omfatter i hovedsak innlån eller utlån av aksjer. 
Avtaler om verdipapirinnlån og -utlån inngås som regel med sik-
kerhet i kontanter eller verdipapirer. 

Aksjer som er mottatt eller overført i slike transaksjoner, inn-
regnes eller fraregnes i hovedsak ikke, da risiko og avkastning 
forbundet med eierskapet til eiendelen normalt ikke er overtatt eller 
overført.

Mottatte aksjer, inkludert sikkerhetsstillelse, registreres utenfor 
balansen uavhengig av om konsernet har lov til å selge eller pant-
sette verdipapirene på nytt. Ved salg av mottatte verdipapirer vil 
konsernet regnskapsføre en forpliktelse i balansen. For mer infor-
masjon se note 33 Mottatte verdipapirer som kan selges eller pant-
settes. 

Overførte aksjer og sikkerhetsstillelser som mottaker har rett til 
å selge eller pantsette, presenteres som aksjer eller verdipapirer i 
konsernets balanse og er spesifisert i note 32 Overførte eiendeler
eller eiendeler med andre restriksjoner.

Klassifisering og presentasjon
Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende målekategorier:

 amortisert kost

 virkelig verdi over totalresultatet

 virkelig verdi over resultatet.

Klassifiseringen av finansielle eiendeler er avhengig av to faktorer:

 virksomhetsmodellen for porteføljen som den finansielle 
eiendelen hører til

 kjennetegnene til den finansielle eiendelens 
kontraktsregulerte kontantstrømmer.

Når virksomhetsmodellen utarbeides, vurderer konsernet for hver 
portefølje hvordan virksomheten styres, salgsaktiviteter, risiko-
styring samt hvordan informasjon formidles til ledelsen. Virksom-
hetsmodellen er blitt vurdert for hvert forretningsområde. Porte-
føljene som tilhører kundeområdene har en virksomhetsmodell der 
formålet er å holde eiendelene for å motta de kontraktsregulerte 
kontantstrømmene, mens det er flere ulike virksomhetsmodeller for 
porteføljene som hører til produktområdet Markets. For eksempel 
innebærer virksomhetsmodellen for likviditetsporteføljen i Markets 
å holde eiendelene både for å motta kontraktsregulerte kontant-
strømmer og for salg. Porteføljen er dog bestemt regnskapsført til 
virkelig verdi over resultatet for å redusere et regnskapsmessig 
misforhold.

Ved førstegangsinnregning av finansielle eiendeler blir det 
utført en test av kjennetegnene til de kontraktsregulerte kontant-
strømmene. Finansielle eiendeler med kontantstrømmer som bare 
er betaling av hovedstol og rente, består testen hvis renten kun er 
kompensasjon for tidsverdien av penger, kredittrisiko, likviditets-
risiko, vedlikehold og administrative kostnader samt en fortjeneste-
margin.

Finansielle forpliktelser klassifiseres til amortisert kost med 
unntak av finansielle forpliktelser som må måles til virkelig verdi 
over resultatet eller er bestemt regnskapsført til virkelig verdi over 
resultatet.

Finansielle eiendeler kan ugjenkallelig bli bestemt regnskaps-
ført til virkelig verdi over resultatet ved førstegangsinnregning hvis 
følgende kriterium er oppfylt:

 Klassifiseringen eliminerer eller i vesentlig grad reduserer en 
uoverensstemmelse i måling eller innregning som ellers ville 

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
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Lånetilsagn
Forventede kredittap beregnes for lånetilsagn og presenteres som 
«Avsetninger» i balansen. Endringer i avsetningen til forventet tap 
presenteres på linjen «Nedskrivninger på finansielle instrumenter»
i resultatet.

For instrumenter som har både en trukket del og en ubenyttet 
ramme blir forventede kredittap fordelt pro rata mellom avsetning 
til tap på utlån og avsetninger i balansen basert på den relative 
andelen av eksponeringen.

Finansielle instrumenter med egenskaper som egenkapital
Utstedte hybridkapitalinstrumenter i konsernet er instrumenter der 
DNB har en ensidig rett til ikke å betale tilbake renter eller hoved-
stolen til investorene. Som følge av disse vilkårene tilfredsstiller 
ikke instrumentene kravene til forpliktelse og innregnes i kon-
sernets egenkapital på linjen «Hybridkapital». Transaksjonskost-
nader og påløpte renter presenteres som en reduksjon i «Opptjent 
egenkapital», mens fordelen av skattefradrag for rentene gir en 
økning i «Opptjent egenkapital».

Egenkapital i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner 
med kursen fra transaksjonsdatoen og er ikke gjenstand for senere 
revaluering.

Motregning
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser motregnes og 
presenteres med et nettobeløp i balansen når konsernet har en 
juridisk håndhevbar rett til å motregne, samt har til hensikt å gjøre 
opp eiendeler og forpliktelser på nettogrunnlag eller å realisere 
eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under ett. Masternetting-
avtaler eller tilsvarende avtaler gir rett til motregning ved mislig-
hold. En slik avtale reduserer konsernets eksponering ved mislig-
hold, men er ikke på egen hånd tilstrekkelig for å tilfredsstille 
kravene etter IFRS for motregning i balansen, siden det også er 
et krav om at man løpende har til hensikt å gjøre opp kontrakts-
messige kontantstrømmer netto. Se note 30 Motregning for 
detaljer om finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser om-
fattet av motregning. 

Fastsettelse av virkelig verdi
Virkelig verdi er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en 
eiendel eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet 
transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet. Finan-
sielle eiendeler og forpliktelser i aktive markeder verdsettes til den 
prisen som er innenfor kjøpskurs-salgskurs-marginen, og som er 
mest representativ for virkelig verdi på måletidspunktet. I de fleste 
tilfeller utgjør kjøps- og salgskurser for disse instrumentene den 
mest representative prisen for henholdsvis eiendeler og for-
pliktelser. Derivater som vurderes netto, verdsettes til midtkurser 
på balansedagen.

Finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi, verdsettes 
på daglig basis med unntak av noen finansielle instrumenter som 
verdsettes på måneds- eller kvartalsbasis. Direkte observerbare 
priser i markedet brukes i så stor utstrekning som mulig. Verd-
settelsene for de ulike typene finansielle instrumenter er basert 
på anerkjente metoder og modeller. Prisene og inputparameterne 
som benyttes, kontrolleres og vurderes basert på etablerte rutiner 
og kontrollprosedyrer.

Kontrollmiljøet knyttet til virkelig verdimåling av finansielle 
instrumenter er en integrert del av selskapets regnskapsrap-
portering. Det utføres en rekke kontroller på daglig basis, herunder 
kontroll av dag en-resultat på handlede posisjoner samt kontroll av 
inputparameter som er sentrale i verdsettelsen. Ved måneds og 
kvartalsslutt blir det utført utvidede kontroller for å sikre at verd-
settelsene er i tråd med prinsippene for måling av virkelig verdi 
inklusive endringsanalyser. Det gis spesiell oppmerksomhet til 

verdsettelser i nivå 3 i verdsettelseshierarkiet der effektene kan 
være vesentlige eller særlig utfordrende. 

Instrumenter som omsettes i et aktivt marked 
For instrumenter som handles i et aktivt marked, benyttes den 
noterte prisen innhentet fra enten en børs, en megler eller et 
prissettingsbyrå.

Markedet er aktivt dersom det er mulig å fremskaffe eksterne 
observerbare priser, kurser eller renter og disse prisene represen-
terer faktiske og hyppige markedstransaksjoner.

Enkelte investeringer i aksjer, sertifikater og obligasjoner 
handles i aktive markeder. 

Instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked
Finansielle instrumenter som ikke omsettes i aktive markeder, 
verdsettes basert på ulike verdsettelsesteknikker og deles inn 
i to kategorier:

Verdsettelse basert på observerbare markedsdata:

 nylig observerte transaksjoner i det aktuelle instrumentet 
mellom informerte, villige og uavhengige parter

 instrumenter handlet i et aktivt marked som substansielt er likt 
det instrumentet som verdsettes

 andre verdsettelsesteknikker hvor de vesentligste 
parametrene er basert på observerbare markedsdata.

Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata:

 estimerte kontantstrømmer

 vurdering av eiendeler og gjeld i selskaper

 modeller hvor vesentlige parameter ikke er basert på 
observerbare markedsdata 

 eventuelle bransjestandarder.

I verdsettelsen av OTC derivater er det en justering av virkelig 
verdi for motpartens kredittrisiko (CVA) og for konsernets egen 
kredittrisiko (DVA). I tillegg er det en justering for den forventede 
finansieringskostnaden (FVA). 

Konsernet estimerer CVA som en funksjon av en simulert 
forventet positiv eksponering, sannsynligheten for motpartens 
mislighold og tapsgrad gitt mislighold. De fleste av konsernets 
derivatmotparter har ingen markedsbasert kredittspread og ingen 
ekstern rating. Intern rating er derfor kombinert med historiske 
spreader fra credit default-swapper (CDS), samt gjeldende CDS-
indekspriser for å estimere motpartens CDS-spread. Dette betyr 
at konsernet utnytter sine egne kredittmodeller og deres ranger-
ingsevne, men kalibrerer mot prisnivåer for tilsvarende kredittrisiko 
i markedet. DVA er basert på samme tilnærming der en vurdering 
av DNBs kredittspread er brukt.

FVA gjenspeiler nåverdien av forventet fremtidig finansierings-
kostnad knyttet til eksponeringen for usikrede derivater. Den 
beregnes ved å anvende en finansieringsmargin over den for-
ventede eksponeringen. Det beregnes ikke finansieringsfordel for 
de posisjoner det er beregnet DVA for.

For finansielle instrumenter som måles ved bruk av en verd-
settelsesteknikk, kan en gevinst eller et tap fra tid til annen oppstå 
når den estimerte virkelige verdien er forskjellig fra transaksjons-
prisen. Når målingen er basert på ikke-observerbare inputpara-
meter (nivå 3), er gevinsten eller tapet utsatt og derfor ikke inn-
regnet på dag én. Endringer i virkelig verdi på et senere tidspunkt 
er kun innregnet i den grad dette skyldes forhold som markeds-
aktører ville tatt i betraktning. 

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
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Forventet kredittap (Expected credit loss, ECL) 
ECL modellen beregner nedskrivninger på følgende instrumenter
som ikke er balanseført til virkelig verdi over resultatet:

 finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter

 leasingfordringer

 utstedte finansielle garantier

 utstedte lånetilsagn

Konsernet måler ECL på hver rapporteringsdato for disse instru-
mentene på en måte som reflekterer:

 et objektivt og sannsynlighetsveid beløp som fastsettes ved å 
vurdere en rekke mulige utfall

 tidsverdien av penger

 rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige 
uten urimelige kostnader eller overdreven innsats på rappor-
teringstidspunktet om tidligere hendelser, aktuelle forhold og 
prognoser om fremtidige økonomiske forhold. 

I konsernet måles tapsavsetningen som ECL over levetiden for alle 
instrumenter som har opplevd vesentlig endring i kredittrisiko siden 
første gangs innregning. For instrumenter som ikke har opplevd 
vesentlig endring i kredittrisiko innregnes 12-måneders forventet 
tap.

Se note 5 Måling av forventede kredittap, for mer informasjon 
vedrørende metoden for å estimere forventede kredittap.

Overtagelse av eiendeler 
Eiendeler som overtas i forbindelse med oppfølging av mislig-
holdte engasjementer, verdsettes ved overtagelsen til virkelig 
verdi. Slike eiendeler klassifiseres i balansen etter sin art. Eventu-
elle differanser mellom balanseført verdi på engasjementet og 
virkelig verdi av eiendelen resultatføres under «Nedskrivninger på 
utlån og garantier». Etterfølgende verdivurdering og klassifisering 
av resultateffekter følger prinsippene for den aktuelle balanse-
posten. 

Sikringsbokføring
Konsernet har valgt å videreføre prinsippene for sikringsbokføring 
under IAS 39 ved overgangen til IFRS 9. 

I DNB-konsernet brukes både derivater og ikke derivative 
instrumenter til å håndtere eksponeringen for renterisiko og valuta-
risiko. Sikringsbokføring brukes på økonomiske sikringsforhold for 
å minske eller eliminere en uoverensstemmelse i måling. Virkelig 
verdi-sikring brukes til sikring av renterisiko på utstedt gjeld i valuta 
og nettoinvesteringssikring brukes til sikring av valutaomregning av 
investeringer i utenlandske datterselskaper. Se note 15 Finansielle 
derivater og sikringsbokføring for mer informasjon.

Virkelig verdi-sikring av renterisiko på utstedt gjeld
DNB bruker renteswapper til å sikre endringer i virkelig verdi 
knyttet til bevegelser i markedsrente på utstedte obligasjoner og 
ansvarlig lån med fast rente notert i utenlandsk valuta. Sikringen 
blir inngått på samme tidspunkt som gjelden blir utstedt for å 
oppnå samsvar i kontraktbetingelsene for derivatet og gjelds-
instrumentet. 

Virkelig verdi-sikring brukes på økonomiske sikringsforhold 
som kvalifiserer til sikringsbokføring. Når sikringsbokføring brukes, 
dokumenteres sammenhengen mellom gjeldsinstrumentet og 
derivatet ved inngåelsen av sikringsforholdet. Det blir deretter 
vurdert periodisk hvorvidt derivater, øremerket som sikrings-
instrument, har vært svært effektive til å utligne endringene i 
virkelig verdi på sikringsobjektet. Kumulativ endring i virkelig verdi 
knyttet til renterisiko på gjeldsinstrumentet sammenlignes med

kumulativ endring i virkelig verdi på renteswappen. En sikring er 
effektiv hvis resultatet er innenfor et intervall på 80 til 125 prosent.

DNB’s virkelig verdi-sikring av renterisiko på utstedt gjeld for-
ventes å være svært effektiv. Sikringsineffektivitet kan dog oppstå 
hvis vilkårene for derivatet og gjeldsinstrumentet ikke samsvarer 
fullt ut. 

Sikringsinstrumentene måles til virkelig verdi i regnskapet og 
endringene i virkelig verdi presenteres under «Netto gevinster på 
finansielle instrumenter til virkelig verdi» i resultatregnskapet. 
Renteinntekter og -kostnader fra finansielle instrumenter som er 
øremerket som sikringsinstrumenter presenteres under «Netto 
renteinntekter».

Endringene i virkelig verdi på sikringsobjektet knyttet til sikret 
risiko regnskapsføres som et tillegg til eller fradrag i balanseført 
verdi av finansiell gjeld og presenteres under «Netto gevinster på 
finansielle instrumenter til virkelig verdi» i resultatregnskapet.

Dersom sikringsforholdet avbrytes eller tilstrekkelig sikrings-
effektivitet ikke kan verifiseres, amortiseres den kumulative verdi-
endringen tilknyttet sikringsobjektet over den gjenværende løpe-
tiden.

Nettoinvesteringssikring av investeringer i utenlandske 
datterselskaper
DNB foretar sikring av investeringer i utenlandske datterselskaper 
for å eliminere valutarisikoen som oppstår når et datterselskap har 
en annen funksjonell valuta enn konsernet. Størrelsen på inve-
steringen varierer som følge av svingninger i spot valutakurs 
mellom datterselskapets funksjonelle valuta og konsernets 
funksjonelle valuta. Denne risikoen sikres ettersom den kan 
ha en vesentlig økonomisk innvirkning på konsernregnskapet. 

Innlån i utenlandsk valuta blir brukt som sikringsinstrument. 
Sikringseffektiviteten blir vurdert periodisk ved å sammenligne 
endringer i balanseført verdi på innlån i utenlandsk valuta knyttet til 
endringer i spot valutakurs, med endringer i investeringer i datter-
selskapet knyttet til endringer i spot valutakurs. Sikringene for-
ventes å være svært effektive ettersom investeringene sikres med 
instrumenter i samme valuta og med et beløp tilsvarende stør-
relsen på investeringen. 

Gevinst eller tap etter skatt på sikringsinstrumentene blir 
regnskapsført direkte i konsernets egenkapital og presenteres i 
endring i egenkapital som «Nettoinvesteringssikringsreserve» og
i totalresultatet som «Sikring av nettoinvestering».

Hvis et utenlandsk datterselskap blir solgt eller nedlagt om-
klassifiseres sikringsinstrumentenes kumulative gevinster eller tap 
fra egenkapitalen til resultatregnskapet. 

9. Investeringseiendommer og varige 
driftsmidler 

Eiendommer som eies for å oppnå avkastning gjennom leie-
inntekter og verdistigning, presenteres som investeringseien-
dommer i balansen. Eiendom som i hovedsak benyttes til egen 
virksomhet, presenteres som eierbenyttet eiendom.

Øvrige materielle eiendeler klassifiseres som varige drifts-
midler. 

Investeringseiendommer og eierbenyttet eiendom måles ved 
førstegangs balanseføring til kostpris inkludert anskaffelsesutgifter. 

I etterfølgende perioder måles investeringseiendommer til 
virkelig verdi. Det foretas derfor ikke årlige avskrivninger av 
investeringseiendommer. Virkelig verdi fastsettes basert på aner-
kjente verdsettelsesmetoder. Det benyttes intern og ekstern eien-
domsekspertise til verdivurderingene. Det innhentes et utvalg av 
eksterne takster som sammenholdes med interne verdivurderinger 
for kontrollformål. Det gjøres i tillegg analyser av endringer fra 
forrige periode, samt sensitivitetsvurderinger for ulike anslag på 
parameterverdier som inngår i en totalvurdering av virkelig verdi 
målingen. Verdsettelsesleverandører følges også opp løpende 
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Lånetilsagn
Forventede kredittap beregnes for lånetilsagn og presenteres som 
«Avsetninger» i balansen. Endringer i avsetningen til forventet tap 
presenteres på linjen «Nedskrivninger på finansielle instrumenter»
i resultatet.

For instrumenter som har både en trukket del og en ubenyttet 
ramme blir forventede kredittap fordelt pro rata mellom avsetning 
til tap på utlån og avsetninger i balansen basert på den relative 
andelen av eksponeringen.

Finansielle instrumenter med egenskaper som egenkapital
Utstedte hybridkapitalinstrumenter i konsernet er instrumenter der 
DNB har en ensidig rett til ikke å betale tilbake renter eller hoved-
stolen til investorene. Som følge av disse vilkårene tilfredsstiller 
ikke instrumentene kravene til forpliktelse og innregnes i kon-
sernets egenkapital på linjen «Hybridkapital». Transaksjonskost-
nader og påløpte renter presenteres som en reduksjon i «Opptjent 
egenkapital», mens fordelen av skattefradrag for rentene gir en 
økning i «Opptjent egenkapital».

Egenkapital i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner 
med kursen fra transaksjonsdatoen og er ikke gjenstand for senere 
revaluering.

Motregning
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser motregnes og 
presenteres med et nettobeløp i balansen når konsernet har en 
juridisk håndhevbar rett til å motregne, samt har til hensikt å gjøre 
opp eiendeler og forpliktelser på nettogrunnlag eller å realisere 
eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under ett. Masternetting-
avtaler eller tilsvarende avtaler gir rett til motregning ved mislig-
hold. En slik avtale reduserer konsernets eksponering ved mislig-
hold, men er ikke på egen hånd tilstrekkelig for å tilfredsstille 
kravene etter IFRS for motregning i balansen, siden det også er 
et krav om at man løpende har til hensikt å gjøre opp kontrakts-
messige kontantstrømmer netto. Se note 30 Motregning for 
detaljer om finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser om-
fattet av motregning. 

Fastsettelse av virkelig verdi
Virkelig verdi er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en 
eiendel eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet 
transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet. Finan-
sielle eiendeler og forpliktelser i aktive markeder verdsettes til den 
prisen som er innenfor kjøpskurs-salgskurs-marginen, og som er 
mest representativ for virkelig verdi på måletidspunktet. I de fleste 
tilfeller utgjør kjøps- og salgskurser for disse instrumentene den 
mest representative prisen for henholdsvis eiendeler og for-
pliktelser. Derivater som vurderes netto, verdsettes til midtkurser 
på balansedagen.

Finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi, verdsettes 
på daglig basis med unntak av noen finansielle instrumenter som 
verdsettes på måneds- eller kvartalsbasis. Direkte observerbare 
priser i markedet brukes i så stor utstrekning som mulig. Verd-
settelsene for de ulike typene finansielle instrumenter er basert 
på anerkjente metoder og modeller. Prisene og inputparameterne 
som benyttes, kontrolleres og vurderes basert på etablerte rutiner 
og kontrollprosedyrer.

Kontrollmiljøet knyttet til virkelig verdimåling av finansielle 
instrumenter er en integrert del av selskapets regnskapsrap-
portering. Det utføres en rekke kontroller på daglig basis, herunder 
kontroll av dag en-resultat på handlede posisjoner samt kontroll av 
inputparameter som er sentrale i verdsettelsen. Ved måneds og 
kvartalsslutt blir det utført utvidede kontroller for å sikre at verd-
settelsene er i tråd med prinsippene for måling av virkelig verdi 
inklusive endringsanalyser. Det gis spesiell oppmerksomhet til 

verdsettelser i nivå 3 i verdsettelseshierarkiet der effektene kan 
være vesentlige eller særlig utfordrende. 

Instrumenter som omsettes i et aktivt marked 
For instrumenter som handles i et aktivt marked, benyttes den 
noterte prisen innhentet fra enten en børs, en megler eller et 
prissettingsbyrå.

Markedet er aktivt dersom det er mulig å fremskaffe eksterne 
observerbare priser, kurser eller renter og disse prisene represen-
terer faktiske og hyppige markedstransaksjoner.

Enkelte investeringer i aksjer, sertifikater og obligasjoner 
handles i aktive markeder. 

Instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked
Finansielle instrumenter som ikke omsettes i aktive markeder, 
verdsettes basert på ulike verdsettelsesteknikker og deles inn 
i to kategorier:

Verdsettelse basert på observerbare markedsdata:

 nylig observerte transaksjoner i det aktuelle instrumentet 
mellom informerte, villige og uavhengige parter

 instrumenter handlet i et aktivt marked som substansielt er likt 
det instrumentet som verdsettes

 andre verdsettelsesteknikker hvor de vesentligste 
parametrene er basert på observerbare markedsdata.

Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata:

 estimerte kontantstrømmer

 vurdering av eiendeler og gjeld i selskaper

 modeller hvor vesentlige parameter ikke er basert på 
observerbare markedsdata 

 eventuelle bransjestandarder.

I verdsettelsen av OTC derivater er det en justering av virkelig 
verdi for motpartens kredittrisiko (CVA) og for konsernets egen 
kredittrisiko (DVA). I tillegg er det en justering for den forventede 
finansieringskostnaden (FVA). 

Konsernet estimerer CVA som en funksjon av en simulert 
forventet positiv eksponering, sannsynligheten for motpartens 
mislighold og tapsgrad gitt mislighold. De fleste av konsernets 
derivatmotparter har ingen markedsbasert kredittspread og ingen 
ekstern rating. Intern rating er derfor kombinert med historiske 
spreader fra credit default-swapper (CDS), samt gjeldende CDS-
indekspriser for å estimere motpartens CDS-spread. Dette betyr 
at konsernet utnytter sine egne kredittmodeller og deres ranger-
ingsevne, men kalibrerer mot prisnivåer for tilsvarende kredittrisiko 
i markedet. DVA er basert på samme tilnærming der en vurdering 
av DNBs kredittspread er brukt.

FVA gjenspeiler nåverdien av forventet fremtidig finansierings-
kostnad knyttet til eksponeringen for usikrede derivater. Den 
beregnes ved å anvende en finansieringsmargin over den for-
ventede eksponeringen. Det beregnes ikke finansieringsfordel for 
de posisjoner det er beregnet DVA for.

For finansielle instrumenter som måles ved bruk av en verd-
settelsesteknikk, kan en gevinst eller et tap fra tid til annen oppstå 
når den estimerte virkelige verdien er forskjellig fra transaksjons-
prisen. Når målingen er basert på ikke-observerbare inputpara-
meter (nivå 3), er gevinsten eller tapet utsatt og derfor ikke inn-
regnet på dag én. Endringer i virkelig verdi på et senere tidspunkt 
er kun innregnet i den grad dette skyldes forhold som markeds-
aktører ville tatt i betraktning. 

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
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gjennom dialog og forespørsler knyttet til verdsettelsene av 
enkelteiendommer. Verdiendring for investeringseiendommer 
innen livsforsikring resultatføres under «Netto finansresultat, 
livsforsikring». Verdiendring for øvrige investeringseiendommer i 
konsernet fremkommer på linjen «Netto gevinster på investerings-
eiendom» i resultatet. 

Bygninger som eies av DNB Livsforsikring i kollektivporte-
føljen, og som benyttes til egen virksomhet av konsernet, vurderes 
etter verdireguleringsmodellen.

Øvrige materielle eiendeler måles til anskaffelseskost fra-
trukket akkumulerte lineære avskrivninger og nedskrivninger. 
Anskaffelseskost inkluderer utgifter direkte relatert til anskaffelsen 
av eiendelen. Etterfølgende utgifter balanseføres på relevante 
eiendeler når det er sannsynlig at det er knyttet fremtidige øko-
nomiske fordeler til utgiften som tilfaller konsernet og disse kan 
måles pålitelig. Reparasjoner og vedlikehold kostnadsføres 
løpende i resultatregnskapet. Eiendelenes restverdier og bruks-
tider revurderes årlig og justeres om nødvendig. 

Gevinst og tap ved salg av varige driftsmidler inngår i «Netto 
gevinster på varige og immaterielle eiendeler».

10. Immaterielle eiendeler
Goodwill 
Goodwill innregnes første gang på oppkjøpstidspunktet, med det 
beløpet som summen av overført vederlag og innregnet beløp 
knyttet til ikke-kontrollerende eierinteresser overstiger virkelig verdi 
av oppkjøpte identifiserbare eiendeler og forpliktelser overtatt i en 
virksomhetssammenslutning. Goodwill ved oppkjøp allokeres til 
hver kontantgenererende enhet eller gruppe av kontantgenerer-
ende enheter som forventes å dra nytte av synergieffektene av 
sammenslutningen. Etter førstegangs innregning måles goodwill 
til kostpris med fradrag for eventuelle akkumulerte nedskrivninger.

Utvikling av IT-systemer og programvare
Kjøpt programvare balanseføres til anskaffelseskost med tillegg 
av utgifter for å gjøre programvaren klar til bruk. Identifiserbare 
utgifter til egenutviklet programvare, som kontrolleres av konsernet 
og der det er sannsynlig at økonomiske fordeler dekker utviklings-
utgiftene på balansetidspunktet, balanseføres som immaterielle 
eiendeler. Ved vurdering av balanseføring evalueres de økono-
miske fordelene på bakgrunn av lønnsomhetsanalyser. Utviklings-
utgifter inkluderer utgifter til ansatte som er direkte involvert i 
programutviklingen, materiell og en andel av direkte henførbare 
fellesutgifter. Utgifter knyttet til vedlikehold av programvare og 
IT-systemer kostnadsføres løpende over resultatregnskapet. 
Balanseførte programvareutgifter avskrives lineært over forventet 
økonomisk levetid, som normalt er fem år. Vurdering av hvorvidt 
det foreligger behov for nedskrivninger følger de prinsipper som 
beskrevet nedenfor.

11. Nedskrivning av materielle og immaterielle 
eiendeler 

Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall for materielle eller
immaterielle eiendeler, vil eiendelenes gjenvinnbare beløp esti-
meres for å beregne eventuell nedskrivning. Goodwill og imma-
terielle eiendeler med ubestemt levetid testes for verdifall minimum 
årlig. DNB har valgt å gjennomføre den årlige testen i fjerde
kvartal. 

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige 
verdi med fratrekk av salgskostnader og dens bruksverdi. Eien-
delenes balanseførte verdi nedskrives til gjenvinnbart beløp 
dersom balanseført verdi er høyere enn estimert gjenvinnbart 
beløp. Se note 37 Immaterielle eiendeler, for en beskrivelse av 
nedskrivningstest.

Konsernet benytter blant annet følgende relevante kriterier 
for å vurdere om det foreligger indikasjoner på at en eiendel har 
falt i verdi:

 fall i eiendelens markedsverdi

 endringer i langsiktig avkastningskrav som kan påvirke dis-
konteringsrenten som benyttes ved beregning av eiendelens 
bruksverdi

 planer om restrukturering eller avvikling 

 eiendelens inntjening er lavere enn forventet

Ved beregning av bruksverdi tar man utgangspunkt i historiske 
resultater samt plantall som er godkjent av ledelsen. Med basis i 
plantall for vurderingsenhetene beregnes en fremtidig kontant-
strøm, definert som mulig utbytte til eier. Mulig utbytte består av 
resultat fra vurderingsenhetene korrigert for behov for å bygge 
tilstrekkelig kapital for å dekke forventede kapitalkrav. Økt kapital-
behov som følge av vekst i vurderingsenhetene kan medføre 
behov for å holde tilbake deler av resultatet, eller eventuelt tilføre 
mer kapital fra eier dersom resultatet i vurderingsenhetene ikke er 
tilstrekkelig til å bygge nødvendig kapital. Utover planperioden, 
som er tre år, er det lagt til grunn en utvikling i kontantstrøm i 
samsvar med markedsforventninger for den type virksomhet som 
inngår i vurderingsenheten. Det etableres fremtidige kontant-
strømmer for en periode på til sammen ti år, mens det for den 
etterfølgende perioden benyttes Gordons vekstformel for bereg-
ning av terminalverdien som inngår. 

Avkastningskravet er basert på en vurdering av hva som er 
markedets avkastningskrav til den type virksomhet som inngår i 
vurderingsenheten. Avkastningskravet reflekterer risikoen i virk-
somheten. 

12. Forpliktelser til forsikringstakere 
DNB Livsforsikrings produkter består av kollektiv pensjons-
forsikring, kollektiv foreningsforsikring, individuell kapitalforsikring, 
individuell rente- og pensjonsforsikring, produkter med inve-
steringsvalg, gruppelivsforsikring og skadeforsikring knyttet til liv 
og helse. DNB Livsforsikring tilbyr også skadeforsikring innenfor 
personrisiko, hovedsakelig bestående av lovbestemt yrkesskade 
og tilhørende dekninger. 

Forsikringstekniske avsetninger i livsforsikring
Forsikringstekniske avsetninger i henhold til Forsikringsvirksom-
hetsloven består av premiereserve, tilleggsavsetninger, kurs-
reguleringsfond, erstatningsavsetning, risikoutjevningsfond og 
andre tekniske avsetninger. I tillegg inngår premiefond, innskudds-
fond og pensjonistenes overskuddsfond i de forsikringsmessige 
avsetningene. Foruten risikoutjevningsfondet, som klassifiseres 
som egenkapital, er samtlige av de forsikringsmessige av-
setningene klassifisert som kundeforpliktelse. 

Premiereserve er avsetning for å sikre fremtidige forsikrings-
messige forpliktelser overfor forsikringstakere og forsikrede. 
Premiereserven er beregnet som forsikringsteknisk kontantverdi, 
det vil si nåverdien av selskapets totale forsikringsforpliktelser 
inklusive kostnader, med fradrag av kontantverdien av fremtidig 
avtalt premie. 

Tilleggsavsetningene er en betinget kundetildelt avsetning 
hvor årets endring føres i resultatregnskapet. Forsikringsvirksom-
hetsloven gir bestemmelser om anvendelse av og størrelse på 
tilleggsavsetningene. Den maksimale avsetningen per kontrakt kan 
etter de nevnte bestemmelser ikke utgjøre mer enn 12 prosent av 
premiereserven for kontrakten. Den faktiske avsetningen for det 
enkelte år vurderes i forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonene. 
Tilleggsavsetninger kan anvendes til dekning av renteunderskudd 
når årets avkastning er lavere enn den garanterte renten.

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
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Kursreguleringsfondet tilsvarer summen av urealiserte 
gevinster på finansielle omløpsmidler som inngår i kollektivporte-
føljen. Dersom porteføljen av finansielle omløpsmidler viser et 
netto urealisert tap, settes kursreguleringsfondet til null. Urealiserte 
gevinster og tap knyttet til valutakursendringer på derivater brukt til 
valutasikring av eiendommer, utlån og obligasjoner i utenlandsk 
valuta, inngår ikke i kursreguleringsfondet.

Erstatningsavsetningen skal dekke selskapets forventede 
erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved regnskaps-
årets utgang ikke er oppgjort av eller meldt til selskapet. Erstat-
ningsavsetningen tilsvarer bare midler som ville ha kommet til 
utbetaling i regnskapsåret dersom erstatningstilfellet var ferdig-
behandlet.

Risikoutjevningsfond kan benyttes til å dekke underskudd på 
risikoresultatet og styrking av premiereserver ved endring av 
demografiske forutsetninger i beregningsgrunnlaget. Hvert år kan 
det avsettes inntil 50 prosent av selskapets samlede risikoresultat 
for produktene ytelsespensjon og fripoliser til risikoutjevnings-
fondet. Den årlige avsetningen vurderes i forbindelse med års-
oppgjørsdisposisjonene. Risikoutjevningsfondet klassifiseres som 
egenkapital i balansen.

Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier fra for-
sikringstakere i individuell og kollektiv pensjonsforsikring. Pensjo-
nistenes overskuddsfond tilføres andel av årets overskudd og 
benyttes til styrking av premiereserven for pensjonister i for-
bindelse med regulering av pensjonsutbetalinger.

Forpliktelser, kunder bærer risikoen
Avsetninger knyttet til forsikringsforpliktelser der kunden bærer 
risikoen, representerer markedsverdien av investerte kundemidler 
til enhver tid. Avsetningen dekker andelen av overskudd på risiko-
resultatet og dekning av avkastningsgaranti for særskilt invester-
ingsvalgportefølje og skal tilsvare forventet utbetaling fra selskapet 
til kunden ved oppnådd pensjonsalder.

Vurdering av forpliktelser til forsikringstakere
Forpliktelsene skal stå i rimelig forhold til den risiko som overtas. 
Dette sikres gjennom kontinuerlig oppfølging og overvåking av 
eksisterende bestand. Videre skal alle tariffer som selskapet 
utarbeider, meldes til Finanstilsynet, som har overordnet kontroll-
ansvar for å påse at premiene som benyttes, er tilstrekkelige. Det 
gjøres en løpende vurdering av beregningsgrunnlagene som 
benyttes.

Grunnlagene for beregning av uførerisiko er av nyere dato og 
tar hensyn til økningen av uførhet som er observert i samfunnet 
generelt. Grunnlagsrenten brukes til beregning av nåverdien av 
fremtidige premier, ytelser og forsikringsmessige avsetninger. 
Finanstilsynet setter til enhver tid høyeste nivå på grunnlagsrenten 
vurdert med basis i langsiktige statsobligasjonsrenter. Høyeste
grunnlagsrente for ny opptjening innen pensjonsprodukter er 2,0 
prosent. 

Tilstrekkelighetstest
Konsernet gjennomfører en kvartalsvis tilstrekkelighetstest for
å kontrollere at nivået på premiereservene står i forhold til for-
pliktelsene overfor kundene. Tilstrekkelighetstesten er følsom for 
endringer i rentekurven samt forutsetninger for oppreservering for 
økt levealder. Testen er nærmere beskrevet i note 17 Forsikrings-
risiko.

Resultatføring av endring i forpliktelser til forsikringstakere 
Forsikringspremier og erstatninger regnskapsføres med de beløp 
som opptjenes og påløper i året. Periodisering av opptjent premie 
ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet.

Regnskapsføring ved flytting av forsikringskontrakter skjer på 
det tidspunktet forsikringsrisikoen overføres. Ved overføring av 

risiko per 31. desember regnskapsføres dette i påfølgende år. 
Flyttebeløpene inkluderer kontraktenes andel av tilleggsav-
setninger, kursreguleringsfond og årets resultat. 

Resultatføring i livsforsikring
I «Netto finansresultat, livsforsikring» inngår avkastning og 
gevinster, fratrukket alle tap og justert for avsetning til eller 
oppløsning av kursreguleringsfond. I tillegg inngår selskapets 
garanterte rente til kundene samt kundenes andel av overskudd 
inklusive endringer i tilleggsavsetninger. I den grad det under 
øvrige resultatelementer i totalresultatet er ført verdiendringer 
på eierbenyttet eiendom i konsernet, eid av DNB Livsforsikring 
i kollektivporteføljen, regnskapsføres tilsvarende andel av endring 
i forpliktelsen til forsikringstakere i totalresultatet.

I «Netto risikoresultat, livsforsikring» inngår risikopremier og 
erstatningskostnader for egen regning, samt skadebehandlings-
kostnader. Erstatningskostnadene består av utbetalte brutto-
erstatninger og endring i brutto erstatningsavsetninger, fratrukket 
gjenforsikringsandel. 

Kundene belastes administrasjonskostnader gjennom premie-
innbetaling, avkastning og frigjøring av reserver, og inngår i 
«Provisjonsinntekter m.v.». Driftskostnader og provisjonskostnader 
inngår etter art i konsernets resultat.  

Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring
Forsikringstekniske avsetninger i regnskapet følger av 
Forsikringsvirksomhetsloven med tilhørende forskrifter. Dette 
innebærer at de forsikringstekniske avsetningene i regnskapet 
følger prinsippet om at premieavsetningen i årsregnskapet skal 
settes til uopptjent premie. 

Avsetningen for ikke opptjent bruttopremie er en periodisering 
av forfalte brutto premier. Avsetningen tilsvarer den delen av for-
falte bruttopremier som på balansedagen gjelder de ikke avløpte 
deler av forsikringens dekningsperiode. 

Erstatningsavsetningen skal dekke forventede fremtidige 
erstatningsutbetalinger for skadetilfeller som på balansetidspunktet
er inntruffet, men ikke ferdig oppgjort. Dette inkluderer både 
meldte skader (RBNS – reported but not settled) og skader som er 
inntruffet, men ennå ikke meldt (IBNR – incurred but not reported). 
Avsetningene knyttet til kjente skader er individuelt vurdert av 
skadeoppgjør, mens IBNR-avsetningen er basert på erfaringstall, 
hvor man beregner omfanget av etteranmeldte skader basert på 
statistiske modeller. I tillegg inkluderes en avsetning for fremtidige 
skadebehandling knyttet til RBNS- og IBNR-avsetningen. Model-
lens treffsikkerhet måles ved å beregne avvik mellom tidligere 
etteranmeldte skader som er estimert av modellen. Erstatnings-
avsetningene er diskontert ved å benytte bransjespesifikke 
inflasjonsforutsetninger som utvikling i grunnbeløpet (G), KPI og 
risikofri rente fra EIOPA. 

Resultatføring i skadeforsikring
I «Netto forsikringsresultat, skadeforsikring» inngår premie-
inntekter for egen regning. Forsikringspremier inntektsføres i takt 
med forsikringsperioden. I tillegg inngår erstatningskostnader for 
egen regning og kostnader knyttet til behandling av skadetilfeller. 
Erstatningskostnadene består av betalte bruttoerstatninger og 
endringer i brutto erstatningsavsetninger redusert for gjenfor-
sikringsandel.

13. Pensjoner
DNB har landspesifikke pensjonsordninger for sine ansatte. I 
Norge har DNB innskuddspensjon. Se note 25 Pensjoner for mer 
informasjon.
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gjennom dialog og forespørsler knyttet til verdsettelsene av 
enkelteiendommer. Verdiendring for investeringseiendommer 
innen livsforsikring resultatføres under «Netto finansresultat, 
livsforsikring». Verdiendring for øvrige investeringseiendommer i 
konsernet fremkommer på linjen «Netto gevinster på investerings-
eiendom» i resultatet. 

Bygninger som eies av DNB Livsforsikring i kollektivporte-
føljen, og som benyttes til egen virksomhet av konsernet, vurderes 
etter verdireguleringsmodellen.

Øvrige materielle eiendeler måles til anskaffelseskost fra-
trukket akkumulerte lineære avskrivninger og nedskrivninger. 
Anskaffelseskost inkluderer utgifter direkte relatert til anskaffelsen 
av eiendelen. Etterfølgende utgifter balanseføres på relevante 
eiendeler når det er sannsynlig at det er knyttet fremtidige øko-
nomiske fordeler til utgiften som tilfaller konsernet og disse kan 
måles pålitelig. Reparasjoner og vedlikehold kostnadsføres 
løpende i resultatregnskapet. Eiendelenes restverdier og bruks-
tider revurderes årlig og justeres om nødvendig. 

Gevinst og tap ved salg av varige driftsmidler inngår i «Netto 
gevinster på varige og immaterielle eiendeler».

10. Immaterielle eiendeler
Goodwill 
Goodwill innregnes første gang på oppkjøpstidspunktet, med det 
beløpet som summen av overført vederlag og innregnet beløp 
knyttet til ikke-kontrollerende eierinteresser overstiger virkelig verdi 
av oppkjøpte identifiserbare eiendeler og forpliktelser overtatt i en 
virksomhetssammenslutning. Goodwill ved oppkjøp allokeres til 
hver kontantgenererende enhet eller gruppe av kontantgenerer-
ende enheter som forventes å dra nytte av synergieffektene av 
sammenslutningen. Etter førstegangs innregning måles goodwill 
til kostpris med fradrag for eventuelle akkumulerte nedskrivninger.

Utvikling av IT-systemer og programvare
Kjøpt programvare balanseføres til anskaffelseskost med tillegg 
av utgifter for å gjøre programvaren klar til bruk. Identifiserbare 
utgifter til egenutviklet programvare, som kontrolleres av konsernet 
og der det er sannsynlig at økonomiske fordeler dekker utviklings-
utgiftene på balansetidspunktet, balanseføres som immaterielle 
eiendeler. Ved vurdering av balanseføring evalueres de økono-
miske fordelene på bakgrunn av lønnsomhetsanalyser. Utviklings-
utgifter inkluderer utgifter til ansatte som er direkte involvert i 
programutviklingen, materiell og en andel av direkte henførbare 
fellesutgifter. Utgifter knyttet til vedlikehold av programvare og 
IT-systemer kostnadsføres løpende over resultatregnskapet. 
Balanseførte programvareutgifter avskrives lineært over forventet 
økonomisk levetid, som normalt er fem år. Vurdering av hvorvidt 
det foreligger behov for nedskrivninger følger de prinsipper som 
beskrevet nedenfor.

11. Nedskrivning av materielle og immaterielle 
eiendeler 

Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall for materielle eller
immaterielle eiendeler, vil eiendelenes gjenvinnbare beløp esti-
meres for å beregne eventuell nedskrivning. Goodwill og imma-
terielle eiendeler med ubestemt levetid testes for verdifall minimum 
årlig. DNB har valgt å gjennomføre den årlige testen i fjerde
kvartal. 

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige 
verdi med fratrekk av salgskostnader og dens bruksverdi. Eien-
delenes balanseførte verdi nedskrives til gjenvinnbart beløp 
dersom balanseført verdi er høyere enn estimert gjenvinnbart 
beløp. Se note 37 Immaterielle eiendeler, for en beskrivelse av 
nedskrivningstest.

Konsernet benytter blant annet følgende relevante kriterier 
for å vurdere om det foreligger indikasjoner på at en eiendel har 
falt i verdi:

 fall i eiendelens markedsverdi

 endringer i langsiktig avkastningskrav som kan påvirke dis-
konteringsrenten som benyttes ved beregning av eiendelens 
bruksverdi

 planer om restrukturering eller avvikling 

 eiendelens inntjening er lavere enn forventet

Ved beregning av bruksverdi tar man utgangspunkt i historiske 
resultater samt plantall som er godkjent av ledelsen. Med basis i 
plantall for vurderingsenhetene beregnes en fremtidig kontant-
strøm, definert som mulig utbytte til eier. Mulig utbytte består av 
resultat fra vurderingsenhetene korrigert for behov for å bygge 
tilstrekkelig kapital for å dekke forventede kapitalkrav. Økt kapital-
behov som følge av vekst i vurderingsenhetene kan medføre 
behov for å holde tilbake deler av resultatet, eller eventuelt tilføre 
mer kapital fra eier dersom resultatet i vurderingsenhetene ikke er 
tilstrekkelig til å bygge nødvendig kapital. Utover planperioden, 
som er tre år, er det lagt til grunn en utvikling i kontantstrøm i 
samsvar med markedsforventninger for den type virksomhet som 
inngår i vurderingsenheten. Det etableres fremtidige kontant-
strømmer for en periode på til sammen ti år, mens det for den 
etterfølgende perioden benyttes Gordons vekstformel for bereg-
ning av terminalverdien som inngår. 

Avkastningskravet er basert på en vurdering av hva som er 
markedets avkastningskrav til den type virksomhet som inngår i 
vurderingsenheten. Avkastningskravet reflekterer risikoen i virk-
somheten. 

12. Forpliktelser til forsikringstakere 
DNB Livsforsikrings produkter består av kollektiv pensjons-
forsikring, kollektiv foreningsforsikring, individuell kapitalforsikring, 
individuell rente- og pensjonsforsikring, produkter med inve-
steringsvalg, gruppelivsforsikring og skadeforsikring knyttet til liv 
og helse. DNB Livsforsikring tilbyr også skadeforsikring innenfor 
personrisiko, hovedsakelig bestående av lovbestemt yrkesskade 
og tilhørende dekninger. 

Forsikringstekniske avsetninger i livsforsikring
Forsikringstekniske avsetninger i henhold til Forsikringsvirksom-
hetsloven består av premiereserve, tilleggsavsetninger, kurs-
reguleringsfond, erstatningsavsetning, risikoutjevningsfond og 
andre tekniske avsetninger. I tillegg inngår premiefond, innskudds-
fond og pensjonistenes overskuddsfond i de forsikringsmessige 
avsetningene. Foruten risikoutjevningsfondet, som klassifiseres 
som egenkapital, er samtlige av de forsikringsmessige av-
setningene klassifisert som kundeforpliktelse. 

Premiereserve er avsetning for å sikre fremtidige forsikrings-
messige forpliktelser overfor forsikringstakere og forsikrede. 
Premiereserven er beregnet som forsikringsteknisk kontantverdi, 
det vil si nåverdien av selskapets totale forsikringsforpliktelser 
inklusive kostnader, med fradrag av kontantverdien av fremtidig 
avtalt premie. 

Tilleggsavsetningene er en betinget kundetildelt avsetning 
hvor årets endring føres i resultatregnskapet. Forsikringsvirksom-
hetsloven gir bestemmelser om anvendelse av og størrelse på 
tilleggsavsetningene. Den maksimale avsetningen per kontrakt kan 
etter de nevnte bestemmelser ikke utgjøre mer enn 12 prosent av 
premiereserven for kontrakten. Den faktiske avsetningen for det 
enkelte år vurderes i forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonene. 
Tilleggsavsetninger kan anvendes til dekning av renteunderskudd 
når årets avkastning er lavere enn den garanterte renten.

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
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Innskuddsbasert ordning
Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at konsernet ikke gir 
løfte om fremtidig pensjon av en gitt størrelse, men betaler et årlig 
innskudd til de ansattes pensjonssparing. Den fremtidige pen-
sjonen vil avhenge av størrelsen på innskuddet og den årlige 
avkastningen på pensjonssparingen. Konsernet har ingen ytter-
ligere forpliktelse knyttet til levert arbeidsinnsats etter at det årlige 
innskuddet er betalt. Kostnaden knyttet til innskuddsbaserte 
pensjonsordninger blir innregnet i resultatregnskapet.

Ytelsesbasert ordning
Pensjonskostnader beregnes etter en lineær fordeling av pen-
sjonsopptjening mot sannsynlig akkumulert forpliktelse ved 
pensjoneringstidspunktet. Pensjonsforpliktelser vurderes mot 
pensjonsmidler i ordningen. Pensjonsforpliktelsene beregnes som 
nåverdien av de estimerte fremtidige pensjonsytelsene som regn-
skapsmessig anses opptjent på balansedagen. Ved beregning av 
pensjonsforpliktelsene benyttes aktuarmessige og økonomiske 
forutsetninger om blant annet levealder, lønnsvekst og førtids-
pensjonering. Diskonteringsrenten er fastsatt ut fra renten på 
obligasjoner med fortrinnsrett på balansedagen med et tillegg for 
å reflektere løpetid for forpliktelsene.

14. Inntektsskatt 
Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret, 
eventuell betalbar skatt for tidligere år samt endring i utsatt skatt 
på midlertidige forskjeller. Midlertidige forskjeller er forskjeller 
mellom balanseført verdi av en eiendel eller en forpliktelse og 
eiendelens eller forpliktelsens skattemessige verdi. De vesentligste 
midlertidige forskjellene er knyttet til verdiendringer på finansielle 
eiendeler og gjeld, verdiendringer på investeringseiendom, 
pensjoner, avskrivninger på driftsmidler og eiendommer og ned-
skrivning på goodwill. Utsatt skatt på investeringseiendommer er 
basert på en forventning om at eiendomsverdier vil gjenvinnes ved 
salg av eiendommen. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skatte-
satser og skatteregler som gjelder på balansedagen, eller som 
med overveiende sannsynlighet ventes vedtatt, og som antas å 
være gjeldende når den utsatte skattefordelen realiseres eller når 
den utsatte skatten skal gjøres opp.

Konsernet innregner skatteforpliktelser knyttet til fremtidige 
avgjørelser i skattesaker basert på estimater for endret inntekts-
skatt. Ved vurdering av innregning av usikre skatteforpliktelser 
gjøres en vurdering av hvorvidt forpliktelsen er sannsynlig.

Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er 
sannsynlig at den vil kunne utnyttes mot fremtidig skattepliktig 
inntekt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel i samme skattekonsern 
blir presentert netto i balansen.

Betalbar og utsatt skatt knyttet til øvrige resultatelementer blir 
presentert netto sammen med tilhørende inntekt eller kostnad i 
totalresultatet.

Se note 26 Skatt for mer informasjon. 

15. Avsetninger
Avsetninger innregnes når det er sannsynlig at banken må gjøre 
opp en eksisterende plikt, som er et resultat av en tidligere 
hendelse, og forpliktelsen kan estimeres pålitelig.

Dersom det vedtas og kommuniseres planer til berørte ansatte 
for restrukturering som endrer omfanget av bankens virksomhet 
eller måten bankens virksomhet drives på, vurderes behov for av-
setninger til omstillingstiltak. Dette inkluderer avsetninger for avtale 
om sluttpakker med ansatte når dette er virkemiddel som benyttes 
i restruktureringen. Avsetningene vurderes på hvert rapporterings-
tidspunkt og tilbakeføres etter hvert som utgiftene påløper. 

Avsetninger innregnes til beste estimat. Estimatet gjennomgås 
ved hver rapportering og justeres ved behov.   

16. Leieavtaler 
En leieavtale klassifiseres som finansiell leieavtale dersom den 
i det vesentlige overfører risiko og avkastning forbundet med 
eierskap. Øvrige leieavtaler klassifiseres som operasjonelle 
leieavtaler.

DNB som utleier
Operasjonelle leieavtaler
Operasjonelle leieavtaler er leieavtaler hvor en ikke uvesentlig 
andel av risiko og avkastning ved investering i leieobjektet tilfaller 
DNB ved utløpet av leieperioden. Driftsmidlene balanseføres som 
varige driftsmidler. Leieinntekt fra operasjonelle leieavtaler inn-
regnes i inntekten på lineært grunnlag i leieperioden. Regnskaps-
messige avskrivninger av de varige driftsmidlene klassifiseres som 
ordinære avskrivninger.

Finansielle leieavtaler
Finansielle leieavtaler presenteres som utlån og verdien på opp-
startstidspunktet settes lik nettoinvesteringen i leieavtalen. Netto-
investeringen tilsvarer minimumsleie, ikke-garantert restverdi og 
utleiers eventuelle direkte utgifter til avtaleinngåelse neddiskontert 
med internrenten. Leieinntekter inntektsføres etter et annuitets-
prinsipp, hvor renteelementet inngår i «Netto renteinntekter»,
mens avdrag reduserer balanseverdien av utlån.

DNB som leietaker
Operasjonelle leieavtaler
Leiebetalinger kostnadsføres i resultatregnskapet lineært over 
løpetiden med mindre et annet systematisk grunnlag gir et bedre 
uttrykk for hvordan DNBs bruk av eiendelen fordeler seg over tid.

17. Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingene viser kontantstrømmene gruppert etter 
kilder og anvendelsesområder. Kontantstrømmene er presentert 
som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansi-
eringsaktiviteter. Kontanter er definert som kontanter, fordringer 
på sentralbanker og fordringer på kredittinstitusjoner uten opp-
sigelsesfrist. Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter direkte-
metoden.

18. Utbytte
Foreslått utbytte inngår som en del av egenkapitalen inntil det er 
besluttet på generalforsamlingen, fra det tidspunktet presenteres 
utbytte som gjeld i regnskapet. Foreslått utbytte inngår ikke i 
beregningen av kapitaldekningen.

19. Vedtatte, ikke ikrafttrådte standarder og 
fortolkninger

IASB hadde ved utgangen av 2018 publisert en rekke endringer til 
dagens regler som ikke er trådt i kraft. I det følgende vil vi omtale 
de endringer som kan påvirke konsernets fremtidige rapportering. 

IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 16 Leieavtaler er gjeldende fra 1. januar 2019 og erstatter 
IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 medfører vesentlige endringer i regn-
skapsreglene for leietaker, mens reglene for utleier er mer eller 
mindre uendret. For leietaker fjerner IFRS 16 skillet som man har 
i IAS 17 mellom operasjonelle og finansielle leieavtaler og innfører 
i stedet en modell for alle leieavtaler. Ved innføring av det nye 
regelverket vil DNB innregne en forpliktelse for fremtidige leie-
betalinger (leieforpliktelse) og en eiendel som representerer retten 
til å benytte den underliggende eiendelen i leieperioden (rett til å 
bruke eiendel). I resultatregnskapet vil avskrivninger fra rett til å 
bruke eiendelen bokføres adskilt fra renten på leieforpliktelsen. 

DNB har besluttet å benytte følgende regnskapsprinsipper og 
praktiske løsninger:

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
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 unntaket for eiendeler med lav verdi (primært for kontorutstyr)

 å ikke inkludere ikke-leiekomponenter i leieforpliktelsen og 
rett til å bruke eiendelen

 å anvende tilpasset tilbakevirkende tilnærming ved implemen-
tering av IFRS 16. Dette innebærer at konsernet ikke vil 
omarbeide sammenligningstall for 2018.  Rett til å bruke 
eiendelen og leieforpliktelsen blir målt til same beløp, justert 
for forskuddsbetalinger, periodiseringer og avsetninger som 
var i balansen 31. desember 2018.

Rett til å bruke eiendelen klassifiseres som varige driftsmiddel i 
balansen, mens leieforpliktelsen klassifiseres som annen gjeld.

Hoveddelen av DNB sine leieforpliktelser knytter seg til leie av 
næringseiendom i tillegg til noe IT utstyr. Innenfor næringseiendom 
er de vesentligste forpliktelsene knyttet til hovedkontorene i Norge 
og DNBs internasjonale kontorer. Total leieforpliktelse og rett til å 
bruke eiendel 1. januar 2019 vil være 6 milliarder kroner. Rett til å 
bruke eiendelen er tilordnet en risikovekt på 100 prosent og 
effekten på ren kjernekapital vil bli cirka 8 basispunkter (negativ).

Effekten på resultatet vil endre seg over tid, men kombina-
sjonen av rente- og avskrivningskostnad fra IFRS 16 er ventet å 
være noe høyere enn leiekostnader under IAS 17 i starten av 
leieperioden og lavere mot slutten.

IFRS 17 Forsikringskontrakter
IFRS 17 Forsikringskontrakter kommer til å erstatte IFRS 4 
Forsikringskontrakter og angir prinsipper for innregning, måling, 
presentasjon og opplysninger om forsikringskontrakter. Formålet
med den nye standarden er å eliminere uensartet praksis i regn-
skapsføring av forsikringskontrakter.

IFRS 17 skal som et utgangspunkt anvendes retrospektivt, 
men det er åpnet for en modifisert retrospektiv anvendelse eller 
en anvendelse basert på virkelig verdi på overgangstidspunktet 
dersom retrospektiv anvendelse er upraktisk.

Standarden er vedtatt av IASB og er gjeldende fra 1. januar 
2021, men i november 2018 foreslo IASB ett års utsettelse til 
2022. EU har foreløpig ikke godkjent standarden.

DNB arbeider med implementering av IFRS 17, men det er for 
tidlig å gi et pålitelig estimat på forventet implementeringseffekt i 
konsernets regnskap.

20. Viktige regnskapsestimater, skjønn og 
forutsetninger

Utarbeidelse av konsernregnskapet medfører at ledelsen ut-
arbeider estimater, gjør skjønnsmessige vurderinger og tar forut-
setninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper, her-
under regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og 
kostnader. Estimater og forutsetninger evalueres løpende og er 
basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forvent-
ninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige på 
balansetidspunktet. 

Nedskrivninger på finansielle instrumenter
Se note 4 Styring av kredittrisiko for informasjon om styring og 
oppføling av kredittrisiko og note 5 Måling av forventede tap for 
informasjon om metodikk for å estimere nedskrivninger inkludert 
en vurdering av estimatusikkerhet.

Virkelig verdi på finansielle derivater og andre finansielle 
instrumenter 
Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et 
aktivt marked fastsettes ved å benytte ulike verdsettelsesteknikker. 
Konsernet vurderer og velger metoder og forutsetninger som så 
langt som mulig er basert på observerbare markedsdata som 
representerer markedsforholdene på balansedagen. Ved måling 

av finansielle instrumenter hvor observerbare markedsdata ikke er 
tilgjengelig, gjør konsernet antagelser om hva markedsaktører vil 
legge til grunn ved verdsettelse av tilsvarende finansielle instru-
menter. I verdsettelsene kreves det utstrakt bruk av skjønn blant 
annet ved beregning av likviditetsrisiko, kredittrisiko og volatilitet. 
En endring i de nevnte faktorene vil påvirke fastsatt virkelig verdi 
på konsernets finansielle instrumenter. For mer informasjon se 
note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi.

Måling av forpliktelser fra forsikringskontrakter i 
DNB Livsforsikring
For forsikringsmessige avsetninger i DNB Livsforsikring er de 
vesentligste risikoer og usikkerheter knyttet til hendelser som 
dødsfall, uførhet og varierende rentenivå. For mer informasjon,
se note 17 Forsikringsrisiko.

Verdivurdering av eiendommer i DNB Livsforsikring
Investeringseiendom måles til virkelig verdi ved å diskonterte 
fremtidige forventede netto kontantstrømmer til sin nåverdi. 
Fastsettelse av de fremtidige kontantstrømmene krever anvend-
else av betydelig skjønn og de virkelige verdiene avhenger i 
betydelig grad av forutsetninger om fremtiden, eksempelvis 
avkastningskrav og nivå på fremtidig markedsleie. Se note 35
Investeringseiendommer for forutsetninger som er lagt til grunn 
ved beregning av virkelig verdi av eiendomsporteføljen i DNB 
Livsforsikring. 

Inntektsskatt, herunder utsatt skattefordel og usikre 
skatteforpliktelser
Konsernet skattlegges for inntekt innenfor mange jurisdiksjoner. 
Betydelig bruk av skjønn er påkrevd for å fastsette inntektsskatten 
i konsernregnskapet, herunder vurderinger av innregning av utsatt 
skattefordel og usikre skatteforpliktelser. 

Konsernet innregner utsatt skattefordel med det beløp som 
sannsynlig vil kunne benyttes mot fremtidig skattepliktig inntekt. 
Omfattende vurderinger må gjøres for å fastsette beløpet som kan 
innregnes, herunder forventet tidspunkt for utnyttelse, nivået på 
skattemessig positivt resultat så vel som strategier for skatte-
planlegging og eksistensen av skattepliktige midlertidige for-
skjeller. 

For mange transaksjoner og beregninger vil det være 
usikkerhet knyttet til den endelige skatteforpliktelsen. Konsernet 
innregner skatteforpliktelser knyttet til fremtidige avgjørelser i 
skattesaker basert på estimater for endret inntektsskatt. Ved 
vurdering av innregning av usikre skatteforpliktelser gjøres en 
vurdering av hvorvidt forpliktelsen er sannsynlig. Hvis det endelige 
utfall av sakene avviker fra opprinnelig avsatt beløp innregnet i 
balansen, vil avviket påvirke regnskapsført skattekostnad i 
resultatregnskapet den perioden avviket fastslås.
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Innskuddsbasert ordning
Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at konsernet ikke gir 
løfte om fremtidig pensjon av en gitt størrelse, men betaler et årlig 
innskudd til de ansattes pensjonssparing. Den fremtidige pen-
sjonen vil avhenge av størrelsen på innskuddet og den årlige 
avkastningen på pensjonssparingen. Konsernet har ingen ytter-
ligere forpliktelse knyttet til levert arbeidsinnsats etter at det årlige 
innskuddet er betalt. Kostnaden knyttet til innskuddsbaserte 
pensjonsordninger blir innregnet i resultatregnskapet.

Ytelsesbasert ordning
Pensjonskostnader beregnes etter en lineær fordeling av pen-
sjonsopptjening mot sannsynlig akkumulert forpliktelse ved 
pensjoneringstidspunktet. Pensjonsforpliktelser vurderes mot 
pensjonsmidler i ordningen. Pensjonsforpliktelsene beregnes som 
nåverdien av de estimerte fremtidige pensjonsytelsene som regn-
skapsmessig anses opptjent på balansedagen. Ved beregning av 
pensjonsforpliktelsene benyttes aktuarmessige og økonomiske 
forutsetninger om blant annet levealder, lønnsvekst og førtids-
pensjonering. Diskonteringsrenten er fastsatt ut fra renten på 
obligasjoner med fortrinnsrett på balansedagen med et tillegg for 
å reflektere løpetid for forpliktelsene.

14. Inntektsskatt 
Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret, 
eventuell betalbar skatt for tidligere år samt endring i utsatt skatt 
på midlertidige forskjeller. Midlertidige forskjeller er forskjeller 
mellom balanseført verdi av en eiendel eller en forpliktelse og 
eiendelens eller forpliktelsens skattemessige verdi. De vesentligste 
midlertidige forskjellene er knyttet til verdiendringer på finansielle 
eiendeler og gjeld, verdiendringer på investeringseiendom, 
pensjoner, avskrivninger på driftsmidler og eiendommer og ned-
skrivning på goodwill. Utsatt skatt på investeringseiendommer er 
basert på en forventning om at eiendomsverdier vil gjenvinnes ved 
salg av eiendommen. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skatte-
satser og skatteregler som gjelder på balansedagen, eller som 
med overveiende sannsynlighet ventes vedtatt, og som antas å 
være gjeldende når den utsatte skattefordelen realiseres eller når 
den utsatte skatten skal gjøres opp.

Konsernet innregner skatteforpliktelser knyttet til fremtidige 
avgjørelser i skattesaker basert på estimater for endret inntekts-
skatt. Ved vurdering av innregning av usikre skatteforpliktelser 
gjøres en vurdering av hvorvidt forpliktelsen er sannsynlig.

Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er 
sannsynlig at den vil kunne utnyttes mot fremtidig skattepliktig 
inntekt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel i samme skattekonsern 
blir presentert netto i balansen.

Betalbar og utsatt skatt knyttet til øvrige resultatelementer blir 
presentert netto sammen med tilhørende inntekt eller kostnad i 
totalresultatet.

Se note 26 Skatt for mer informasjon. 

15. Avsetninger
Avsetninger innregnes når det er sannsynlig at banken må gjøre 
opp en eksisterende plikt, som er et resultat av en tidligere 
hendelse, og forpliktelsen kan estimeres pålitelig.

Dersom det vedtas og kommuniseres planer til berørte ansatte 
for restrukturering som endrer omfanget av bankens virksomhet 
eller måten bankens virksomhet drives på, vurderes behov for av-
setninger til omstillingstiltak. Dette inkluderer avsetninger for avtale 
om sluttpakker med ansatte når dette er virkemiddel som benyttes 
i restruktureringen. Avsetningene vurderes på hvert rapporterings-
tidspunkt og tilbakeføres etter hvert som utgiftene påløper. 

Avsetninger innregnes til beste estimat. Estimatet gjennomgås 
ved hver rapportering og justeres ved behov.   

16. Leieavtaler 
En leieavtale klassifiseres som finansiell leieavtale dersom den 
i det vesentlige overfører risiko og avkastning forbundet med 
eierskap. Øvrige leieavtaler klassifiseres som operasjonelle 
leieavtaler.

DNB som utleier
Operasjonelle leieavtaler
Operasjonelle leieavtaler er leieavtaler hvor en ikke uvesentlig 
andel av risiko og avkastning ved investering i leieobjektet tilfaller 
DNB ved utløpet av leieperioden. Driftsmidlene balanseføres som 
varige driftsmidler. Leieinntekt fra operasjonelle leieavtaler inn-
regnes i inntekten på lineært grunnlag i leieperioden. Regnskaps-
messige avskrivninger av de varige driftsmidlene klassifiseres som 
ordinære avskrivninger.

Finansielle leieavtaler
Finansielle leieavtaler presenteres som utlån og verdien på opp-
startstidspunktet settes lik nettoinvesteringen i leieavtalen. Netto-
investeringen tilsvarer minimumsleie, ikke-garantert restverdi og 
utleiers eventuelle direkte utgifter til avtaleinngåelse neddiskontert 
med internrenten. Leieinntekter inntektsføres etter et annuitets-
prinsipp, hvor renteelementet inngår i «Netto renteinntekter»,
mens avdrag reduserer balanseverdien av utlån.

DNB som leietaker
Operasjonelle leieavtaler
Leiebetalinger kostnadsføres i resultatregnskapet lineært over 
løpetiden med mindre et annet systematisk grunnlag gir et bedre 
uttrykk for hvordan DNBs bruk av eiendelen fordeler seg over tid.

17. Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingene viser kontantstrømmene gruppert etter 
kilder og anvendelsesområder. Kontantstrømmene er presentert 
som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansi-
eringsaktiviteter. Kontanter er definert som kontanter, fordringer 
på sentralbanker og fordringer på kredittinstitusjoner uten opp-
sigelsesfrist. Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter direkte-
metoden.

18. Utbytte
Foreslått utbytte inngår som en del av egenkapitalen inntil det er 
besluttet på generalforsamlingen, fra det tidspunktet presenteres 
utbytte som gjeld i regnskapet. Foreslått utbytte inngår ikke i 
beregningen av kapitaldekningen.

19. Vedtatte, ikke ikrafttrådte standarder og 
fortolkninger

IASB hadde ved utgangen av 2018 publisert en rekke endringer til 
dagens regler som ikke er trådt i kraft. I det følgende vil vi omtale 
de endringer som kan påvirke konsernets fremtidige rapportering. 

IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 16 Leieavtaler er gjeldende fra 1. januar 2019 og erstatter 
IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 medfører vesentlige endringer i regn-
skapsreglene for leietaker, mens reglene for utleier er mer eller 
mindre uendret. For leietaker fjerner IFRS 16 skillet som man har 
i IAS 17 mellom operasjonelle og finansielle leieavtaler og innfører 
i stedet en modell for alle leieavtaler. Ved innføring av det nye 
regelverket vil DNB innregne en forpliktelse for fremtidige leie-
betalinger (leieforpliktelse) og en eiendel som representerer retten 
til å benytte den underliggende eiendelen i leieperioden (rett til å 
bruke eiendel). I resultatregnskapet vil avskrivninger fra rett til å 
bruke eiendelen bokføres adskilt fra renten på leieforpliktelsen. 

DNB har besluttet å benytte følgende regnskapsprinsipper og 
praktiske løsninger:

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
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Note 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
Som følge av omklassifiseringene av finansielle eiendeler er noen finansielle forpliktelser også blitt omklassifisert for å forhindre at det oppstår 
regnskapsmessige uoverensstemmelser. Omklassifiseringene av finansielle forpliktelser omfatter kontanter, innskudd og gjenkjøpsavtaler 
presentert som utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner samt utlån til kunder. I tillegg er en portefølje med sertifikatgjeld i Markets blitt om-
klassifisert fra virkelig verdi over resultatet (holdt for tradingformål) til amortisert kost basert på en vurdering av salgsaktivitetene i porteføljen.

I tabellen under vises målekategoriene i henhold til IAS 39 og IFRS 9 for konsernets finansielle forpliktelser. 

Finansielle forpliktelser per 1. januar 2018 DNB-konsernet 
Opprinnelig Ny

bokført bokført
Opprinnelig målekategori Ny målekategori verdi verdi

Beløp i millioner kroner under IAS 39 under IFRS 9 IAS 39 IFRS 9
Gjeld til kredittinstitusjoner Virkelig verdi (trading) Amortisert kost 182 335 182 316

Virkelig verdi (bestemt) Amortisert kost 4 657 4 657
Amortisert kost Amortisert kost 37 115 37 115

Innskudd fra kunder Virkelig verdi (trading) Amortisert kost 41 692 39 827
Virkelig verdi (bestemt) 1 895

Virkelig verdi (bestemt) Amortisert kost 14 090 192
Virkelig verdi (bestemt) 13 897

Amortisert kost Amortisert kost 915 356 915 356
Finansielle derivater Virkelig verdi (trading) Virkelig verdi (trading) 106 997 106 997

Virkelig verdi (sikringsderivater) Virkelig verdi (obligatorisk) 3 265 3 265
Verdipapirgjeld Virkelig verdi (trading) Virkelig verdi (trading) 158 693 (12)

Amortised cost 158 701
Virkelig verdi (bestemt) Virkelig verdi (bestemt) 81 823 81 823
Amortisert kost Amortisert kost 539 731 539 731

Annen gjeld Virkelig verdi (trading) Virkelig verdi (trading) 6 214 6 214
Amortisert kost Amortisert kost 61 865 61 865

Ansvarlig lånekapital Virkelig verdi (bestemt) Virkelig verdi (bestemt) 2 873 2 873
Amortisert kost Amortisert kost 26 666 26 666

Sum finansielle forpliktelser 2 183 370 2 183 377

I tabellene ovenfor vises finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som er omklassifisert fra virkelig verdi over resultatet til amortisert kost 
ved overgangen til IFRS 9. Majoriteten av de omklassifiserte instrumentene har kort løpetid og har derfor forfalt i løpet av året. Forskjellen 
mellom måling av virkelig verdi og amortisert kost samt regnskapsført renteinntekt og -kostnad under året er beskjeden for de omklassifiserte 
instrumentene som fortsatt er balanseført per 31. desember 2018. Forskjellen i måling beror i hovedsak på endringer i virkelig verdi knyttet til 
renter.

DNB-konsernets langsiktige innlåning i norske kroner er bestemt regnskapsført til virkelig verdi over resultatet med bruk av virkelig verdi-
opsjonen. Endring i kredittspread på instrumenter med fast rente utstedt i norske kroner er sammenlignet med endring i kredittspread på 
obligasjonsinvesteringer og boliglån med fast rente i norske kroner. Basert på analysen er det konkludert at presentasjonen av endring i 
kredittrisiko i totalresultatet verken skaper eller forverrer et regnskapsmessig misforhold.
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Note 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
21. Overgang til IFRS 9
Anvendelsen av regnskapsprinsippene under IFRS 9 har resultert i omklassifiseringer ved overgangen til den nye standarden. Disse 
presenteres i tabellene under.

I tabellen nedenfor vises de opprinnelige målekategoriene i henhold til IAS 39 samt de nye målekategoriene i henhold til IFRS 9 for konsernets 
finansielle eiendeler.

Finansielle eiendeler per 1. januar 2018 DNB-konsernet 
Opprinnelig Ny

bokført bokført
Opprinnelig målekategori Ny målekategori verdi verdi

Beløp i millioner kroner under IAS 39 under IFRS 9 IAS 39 IFRS 9
Kontanter og fordringer på sentralbanker Virkelig verdi (trading) Amortisert kost 143 463 143 461

Virkelig verdi (bestemt) Amortisert kost 3 251 3 251
Amortisert kost Amortisert kost 4 881 4 881

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Virkelig verdi (trading) Amortisert kost 199 288 199 277
Amortisert kost Amortisert kost 40 041 40 034

Utlån til kunder Virkelig verdi (trading) Amortisert kost 55 839 55 837
Virkelig verdi (bestemt) Amortisert kost 75 101 10 085

Virkelig verdi (bestemt) 64 989
Amortisert kost Amortisert kost 1 414 475 1 414 163

Sertifikater og obligasjoner Virkelig verdi (trading) Virkelig verdi (trading) 169 059 166 835
Virkelig verdi (bestemt) 2 224

Virkelig verdi (bestemt) Virkelig verdi (obligatorisk) 169 653 162 489
Amortisert kost 7 156

Holdes til forfall Virkelig verdi (trading) 83 894 9 581
Amortisert kost 74 276

Aksjer Virkelig verdi (trading) Virkelig verdi (trading) 6 304 5 508
Virkelig verdi (obligatorisk) 795

Virkelig verdi (bestemt) Virkelig verdi (obligatorisk) 21 917 21 917
Finansielle eiendeler, kunden bærer risikoen Virkelig verdi (bestemt) Virkelig verdi (obligatorisk) 75 206 75 206
Finansielle derivater Virkelig verdi (trading) Virkelig verdi (trading) 106 018 106 018

Virkelig verdi (sikringsderivater) Virkelig verdi (obligatorisk) 26 331 26 331
Andre eiendeler Amortisert kost Amortisert kost 56 559 56 559
Sum finansielle eiendeler 2 651 279 2 650 875

Basert på vurderingen av virksomhetsmodellen er noen porteføljer i Markets blitt omklassifisert fra virkelig verdi over resultatet til amortisert 
kost. Dette inkluderer porteføljer presentert som kontanter og fordringer på sentralbanker og gjenkjøps- og salgsavtaler presentert som utlån 
til og fordringer på kredittinstitusjoner samt utlån til kunder. Vurderingen av virksomhetsmodell under IFRS 9 er blitt gjort i forbindelse med 
vurderingen av de nye forskriftene for Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) som er introdusert av Baselkomiteen. Under IAS 39 
er instrumentene, som er av veldig kortsiktig natur, blitt presentert som holdt for tradingformål og blitt balanseført til virkelig verdi. Basert på 
analysene som er blitt utført på instrumentene i bankboken, kommer virksomhetsmodellen fremover til å være holdt for å motta ettersom 
instrumentene typisk holdes for å motta kontantstrømmer ved forfall og ikke blir fulgt opp til virkelig verdi. 

I tillegg er det blitt foretatt omklassifiseringer som følge av vurderingen av virksomhetsmodell for obligasjonsporteføljene i Markets. Deler av 
likviditetsporteføljen, som var klassifisert som holdt for tradingformål under IAS 39, er blitt omklassifisert til bestemt regnskapsført til virkelig 
verdi, ettersom virkelig verdi-måling vesentlig reduserer et regnskapsmessig misforhold. Obligasjonsporteføljen som var klassifisert som holdes 
til forfall under IAS 39, er blitt omklassifisert til virkelig verdi over resultatet på grunn av at virksomhetsmodellen er holdt for tradingformål. 

Holdes til forfall porteføljen i DNB Livsforsikring er omklassifisert til amortisert kost på grunn av at virksomhetsmodellen er holdt for å motta. 

Noen obligasjonsporteføljer og finansielle eiendeler der kunder bærer risikoen er styrt til virkelig verdi. Under IAS 39 var disse instrumentene 
bestemt regnskapsført til virkelig verdi med virkelig verdi-opsjonen, mens virkelig verdi over resultatet er obligatorisk for disse under IFRS 9.

En portefølje med marginlån som var bestemt regnskapsført til virkelig verdi med virkelig verdi-opsjonen under IAS 39, er blitt omklassifisert 
til amortisert kost under IFRS 9 ettersom virkelig verdi-måling ikke i vesentlig grad reduserer et regnskapsmessig misforhold. 

For aksjebeholdninger er det obligatorisk med virkelig verdi-måling over resultatet under IFRS 9. 

Porteføljen med boliglån med fast rente består av instrumenter med mulighet til førtidig tilbakebetaling med negativ kompensasjon. Porteføljen 
hadde en balanseført verdi på 64 989 millioner kroner per 31. desember 2017. Instrumentene var øremerket til virkelig verdi under IAS 39 og er 
fremdeles øremerket til virkelig verdi under IFRS 9. Se note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi for informasjon om virkelig verdi per 
31. desember 2018.

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
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Note 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
Som følge av omklassifiseringene av finansielle eiendeler er noen finansielle forpliktelser også blitt omklassifisert for å forhindre at det oppstår 
regnskapsmessige uoverensstemmelser. Omklassifiseringene av finansielle forpliktelser omfatter kontanter, innskudd og gjenkjøpsavtaler 
presentert som utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner samt utlån til kunder. I tillegg er en portefølje med sertifikatgjeld i Markets blitt om-
klassifisert fra virkelig verdi over resultatet (holdt for tradingformål) til amortisert kost basert på en vurdering av salgsaktivitetene i porteføljen.

I tabellen under vises målekategoriene i henhold til IAS 39 og IFRS 9 for konsernets finansielle forpliktelser. 

Finansielle forpliktelser per 1. januar 2018 DNB-konsernet 
Opprinnelig Ny

bokført bokført
Opprinnelig målekategori Ny målekategori verdi verdi

Beløp i millioner kroner under IAS 39 under IFRS 9 IAS 39 IFRS 9
Gjeld til kredittinstitusjoner Virkelig verdi (trading) Amortisert kost 182 335 182 316

Virkelig verdi (bestemt) Amortisert kost 4 657 4 657
Amortisert kost Amortisert kost 37 115 37 115

Innskudd fra kunder Virkelig verdi (trading) Amortisert kost 41 692 39 827
Virkelig verdi (bestemt) 1 895

Virkelig verdi (bestemt) Amortisert kost 14 090 192
Virkelig verdi (bestemt) 13 897

Amortisert kost Amortisert kost 915 356 915 356
Finansielle derivater Virkelig verdi (trading) Virkelig verdi (trading) 106 997 106 997

Virkelig verdi (sikringsderivater) Virkelig verdi (obligatorisk) 3 265 3 265
Verdipapirgjeld Virkelig verdi (trading) Virkelig verdi (trading) 158 693 (12)

Amortised cost 158 701
Virkelig verdi (bestemt) Virkelig verdi (bestemt) 81 823 81 823
Amortisert kost Amortisert kost 539 731 539 731

Annen gjeld Virkelig verdi (trading) Virkelig verdi (trading) 6 214 6 214
Amortisert kost Amortisert kost 61 865 61 865

Ansvarlig lånekapital Virkelig verdi (bestemt) Virkelig verdi (bestemt) 2 873 2 873
Amortisert kost Amortisert kost 26 666 26 666

Sum finansielle forpliktelser 2 183 370 2 183 377

I tabellene ovenfor vises finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som er omklassifisert fra virkelig verdi over resultatet til amortisert kost 
ved overgangen til IFRS 9. Majoriteten av de omklassifiserte instrumentene har kort løpetid og har derfor forfalt i løpet av året. Forskjellen 
mellom måling av virkelig verdi og amortisert kost samt regnskapsført renteinntekt og -kostnad under året er beskjeden for de omklassifiserte 
instrumentene som fortsatt er balanseført per 31. desember 2018. Forskjellen i måling beror i hovedsak på endringer i virkelig verdi knyttet til 
renter.

DNB-konsernets langsiktige innlåning i norske kroner er bestemt regnskapsført til virkelig verdi over resultatet med bruk av virkelig verdi-
opsjonen. Endring i kredittspread på instrumenter med fast rente utstedt i norske kroner er sammenlignet med endring i kredittspread på 
obligasjonsinvesteringer og boliglån med fast rente i norske kroner. Basert på analysen er det konkludert at presentasjonen av endring i 
kredittrisiko i totalresultatet verken skaper eller forverrer et regnskapsmessig misforhold.
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Note 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
21. Overgang til IFRS 9
Anvendelsen av regnskapsprinsippene under IFRS 9 har resultert i omklassifiseringer ved overgangen til den nye standarden. Disse 
presenteres i tabellene under.

I tabellen nedenfor vises de opprinnelige målekategoriene i henhold til IAS 39 samt de nye målekategoriene i henhold til IFRS 9 for konsernets 
finansielle eiendeler.

Finansielle eiendeler per 1. januar 2018 DNB-konsernet 
Opprinnelig Ny

bokført bokført
Opprinnelig målekategori Ny målekategori verdi verdi

Beløp i millioner kroner under IAS 39 under IFRS 9 IAS 39 IFRS 9
Kontanter og fordringer på sentralbanker Virkelig verdi (trading) Amortisert kost 143 463 143 461

Virkelig verdi (bestemt) Amortisert kost 3 251 3 251
Amortisert kost Amortisert kost 4 881 4 881

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Virkelig verdi (trading) Amortisert kost 199 288 199 277
Amortisert kost Amortisert kost 40 041 40 034

Utlån til kunder Virkelig verdi (trading) Amortisert kost 55 839 55 837
Virkelig verdi (bestemt) Amortisert kost 75 101 10 085

Virkelig verdi (bestemt) 64 989
Amortisert kost Amortisert kost 1 414 475 1 414 163

Sertifikater og obligasjoner Virkelig verdi (trading) Virkelig verdi (trading) 169 059 166 835
Virkelig verdi (bestemt) 2 224

Virkelig verdi (bestemt) Virkelig verdi (obligatorisk) 169 653 162 489
Amortisert kost 7 156

Holdes til forfall Virkelig verdi (trading) 83 894 9 581
Amortisert kost 74 276

Aksjer Virkelig verdi (trading) Virkelig verdi (trading) 6 304 5 508
Virkelig verdi (obligatorisk) 795

Virkelig verdi (bestemt) Virkelig verdi (obligatorisk) 21 917 21 917
Finansielle eiendeler, kunden bærer risikoen Virkelig verdi (bestemt) Virkelig verdi (obligatorisk) 75 206 75 206
Finansielle derivater Virkelig verdi (trading) Virkelig verdi (trading) 106 018 106 018

Virkelig verdi (sikringsderivater) Virkelig verdi (obligatorisk) 26 331 26 331
Andre eiendeler Amortisert kost Amortisert kost 56 559 56 559
Sum finansielle eiendeler 2 651 279 2 650 875

Basert på vurderingen av virksomhetsmodellen er noen porteføljer i Markets blitt omklassifisert fra virkelig verdi over resultatet til amortisert 
kost. Dette inkluderer porteføljer presentert som kontanter og fordringer på sentralbanker og gjenkjøps- og salgsavtaler presentert som utlån 
til og fordringer på kredittinstitusjoner samt utlån til kunder. Vurderingen av virksomhetsmodell under IFRS 9 er blitt gjort i forbindelse med 
vurderingen av de nye forskriftene for Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) som er introdusert av Baselkomiteen. Under IAS 39 
er instrumentene, som er av veldig kortsiktig natur, blitt presentert som holdt for tradingformål og blitt balanseført til virkelig verdi. Basert på 
analysene som er blitt utført på instrumentene i bankboken, kommer virksomhetsmodellen fremover til å være holdt for å motta ettersom 
instrumentene typisk holdes for å motta kontantstrømmer ved forfall og ikke blir fulgt opp til virkelig verdi. 

I tillegg er det blitt foretatt omklassifiseringer som følge av vurderingen av virksomhetsmodell for obligasjonsporteføljene i Markets. Deler av 
likviditetsporteføljen, som var klassifisert som holdt for tradingformål under IAS 39, er blitt omklassifisert til bestemt regnskapsført til virkelig 
verdi, ettersom virkelig verdi-måling vesentlig reduserer et regnskapsmessig misforhold. Obligasjonsporteføljen som var klassifisert som holdes 
til forfall under IAS 39, er blitt omklassifisert til virkelig verdi over resultatet på grunn av at virksomhetsmodellen er holdt for tradingformål. 

Holdes til forfall porteføljen i DNB Livsforsikring er omklassifisert til amortisert kost på grunn av at virksomhetsmodellen er holdt for å motta. 

Noen obligasjonsporteføljer og finansielle eiendeler der kunder bærer risikoen er styrt til virkelig verdi. Under IAS 39 var disse instrumentene 
bestemt regnskapsført til virkelig verdi med virkelig verdi-opsjonen, mens virkelig verdi over resultatet er obligatorisk for disse under IFRS 9.

En portefølje med marginlån som var bestemt regnskapsført til virkelig verdi med virkelig verdi-opsjonen under IAS 39, er blitt omklassifisert 
til amortisert kost under IFRS 9 ettersom virkelig verdi-måling ikke i vesentlig grad reduserer et regnskapsmessig misforhold. 

For aksjebeholdninger er det obligatorisk med virkelig verdi-måling over resultatet under IFRS 9. 

Porteføljen med boliglån med fast rente består av instrumenter med mulighet til førtidig tilbakebetaling med negativ kompensasjon. Porteføljen 
hadde en balanseført verdi på 64 989 millioner kroner per 31. desember 2017. Instrumentene var øremerket til virkelig verdi under IAS 39 og er 
fremdeles øremerket til virkelig verdi under IFRS 9. Se note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi for informasjon om virkelig verdi per 
31. desember 2018.

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
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Note 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
I tabellen under vises avstemmingen av bokført verdi under IAS 39 mot bokført verdi under IFRS 9 ved overgangen. 

Finansielle eiendeler DNB-konsernet
IAS 39 IFRS 9

bokført verdi bokført verdi
31. desember Reklassifi- 1. januar

Beløp i millioner kroner 2017 sering Ny måling 2018

Amortisert kost
Kontanter og fordringer på sentralbanker, Inngående balanse 4 881
Fra virkelig verdi 146 712
Utgående balanse 151 593
Kontanter og fordringer på sentralbanker, inngående balanse 40 041 (6)
Fra virkelig verdi 199 277
Utgående balanse 239 312
Utlån til kunder, inngående balanse 1 414 475 (310)
Fra virkelig verdi 65 922 (2)
Utgående balanse 1 480 085
Sertifikater og obligasjoner, inngående balanse
Fra FVTPL 7 156 (0)
Fra sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 74 281 (5)
Utgående balanse 81 432
Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall, inngående balanse 83 894
Til sertifikater og obligasjoner, virkelig verdi (9 613)
Til sertifikater og obligasjoner, amortisert kost (74 281)
Utgående balanse 0
Andre eiendeler 56 559 56 559
Sum amortisert kost 1 599 850 409 454 (323) 2 008 981

Virkelig verdi
Kontanter og fordringer på sentralbanker, inngående balanse 146 714
Til amortisert kost (146 712) (2)
Utgående balanse 0
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, inngående balanse 199 288
Til amortisert kost (199 277) (10)
Utgående balanse 0
Utlån til kunder, inngående balanse 130 940
Til amortisert kost (65 922) (29)
Utgående balanse 64 989
Sertifikater og obligasjoner, inngående balanse 338 713
Til amortisert kost (7 156) (8)
Fra sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 9 613 (32)
Utgående balanse 341 129
Aksjer 28 220 28 220
Finansielle eiendeler, kunden bærer risikoen 75 206 75 206
Finansielle derivater 132 349 132 349
Sum virkelig verdi 1 051 429 (409 454) (81) 641 894

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
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Note 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
Finansielle forpliktelser DNB-konsernet

IAS 39 IFRS 9
bokført verdi bokført verdi

31. desember Reklassifi- 1. januar
Beløp i millioner kroner 2017 sering Ny måling 2018

Amortisert kost
Gjeld til kredittinstitusjoner, inngående balanse 37 115
Fra virkelig verdi 186 974
Utgående balanse 224 089
Innskudd fra kunder, inngående balanse 915 356
Fra virkelig verdi 40 019
Utgående balanse 955 375
Verdipapirgjeld, inngående balanse 539 731
Fra virkelig verdi 158 701
Utgående balanse 698 432
Annen gjeld 61 865 61 865
Ansvarlig lånekapital 26 666 26 666
Sum amortisert kost 1 580 732 385 694 1 966 426

Virkelig verdi
Gjeld til kredittinstitusjoner, inngående balanse 186 993
Til amortisert kost (186 974) (19)
Utgående balanse (0)
Innskudd fra kunder, inngående balanse 55 782
Til amortisert kost (40 019) 30
Utgående balanse 15 792
Verdipapirgjeld, inngående balanse 240 516
Til amortisert kost (158 701) (4)
Utgående balanse 81 811
Annen gjeld 6 214 6 214
Ansvarlig lånekapital 2 873 2 873
Finansielle derivater 110 262 110 262
Sum virkelig verdi 602 638 (385 694) 7 216 951

I tabellen under vises finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som ikke lenger er bestemt regnskapsført til virkelig verdi. 

DNB-konsernet
IAS 39

Klassifisering Klassifisering Anledning til bokført verdi
Beløp i millioner kroner under IAS 39 under IFRS 9 klassifisering 31. des. 2017
Kontanter og fordringer på sentralbanker Virkelig verdi-opsjon Amortisert kost Påkrevd av IFRS 9 3 251
Utlån til kunder Virkelig verdi-opsjon Amortisert kost Bestemt reklassifisert 8 764
Utlån til kunder Virkelig verdi-opsjon Amortisert kost Påkrevd av IFRS 9 1 321
Sum utlån til kunder 10 085
Sertifikater og obligasjoner Virkelig verdi-opsjon Amortisert kost Bestemt reklassifisert 7 165
Aksjer Virkelig verdi-opsjon Virkelig verdi Påkrevd av IFRS 9 21 917
Finansielle eiendeler, kunden bærer risikoen Virkelig verdi-opsjon Virkelig verdi Påkrevd av IFRS 9 75 206
Sum finansielle eiendeler 117 623
Gjeld til kredittinstitusjoner Virkelig verdi-opsjon Amortisert kost Bestemt reklassifisert 4 657
Innskudd fra kunder Virkelig verdi-opsjon Amortisert kost Bestemt reklassifisert 192
Sum finansielle forpliktelser 4 850
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Note 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
I tabellen under vises avstemmingen av bokført verdi under IAS 39 mot bokført verdi under IFRS 9 ved overgangen. 

Finansielle eiendeler DNB-konsernet
IAS 39 IFRS 9

bokført verdi bokført verdi
31. desember Reklassifi- 1. januar

Beløp i millioner kroner 2017 sering Ny måling 2018

Amortisert kost
Kontanter og fordringer på sentralbanker, Inngående balanse 4 881
Fra virkelig verdi 146 712
Utgående balanse 151 593
Kontanter og fordringer på sentralbanker, inngående balanse 40 041 (6)
Fra virkelig verdi 199 277
Utgående balanse 239 312
Utlån til kunder, inngående balanse 1 414 475 (310)
Fra virkelig verdi 65 922 (2)
Utgående balanse 1 480 085
Sertifikater og obligasjoner, inngående balanse
Fra FVTPL 7 156 (0)
Fra sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 74 281 (5)
Utgående balanse 81 432
Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall, inngående balanse 83 894
Til sertifikater og obligasjoner, virkelig verdi (9 613)
Til sertifikater og obligasjoner, amortisert kost (74 281)
Utgående balanse 0
Andre eiendeler 56 559 56 559
Sum amortisert kost 1 599 850 409 454 (323) 2 008 981

Virkelig verdi
Kontanter og fordringer på sentralbanker, inngående balanse 146 714
Til amortisert kost (146 712) (2)
Utgående balanse 0
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, inngående balanse 199 288
Til amortisert kost (199 277) (10)
Utgående balanse 0
Utlån til kunder, inngående balanse 130 940
Til amortisert kost (65 922) (29)
Utgående balanse 64 989
Sertifikater og obligasjoner, inngående balanse 338 713
Til amortisert kost (7 156) (8)
Fra sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 9 613 (32)
Utgående balanse 341 129
Aksjer 28 220 28 220
Finansielle eiendeler, kunden bærer risikoen 75 206 75 206
Finansielle derivater 132 349 132 349
Sum virkelig verdi 1 051 429 (409 454) (81) 641 894

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
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Note 2 Segmenter (forts.)
Resultatregnskap DNB-konsernet

Store
Små og bedrifter og

mellomstore internasjonale Øvrig DNB-
Personkunder bedriftskunder kunder virksomhet Elimineringer konsernet

Beløp i millioner kroner 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Netto renteinntekter 13 452 13 367 9 530 8 578 12 111 12 683 1 729 794 36 822 35 422
Netto andre driftsinntekter 5 117 5 113 2 157 2 101 5 442 5 730 3 783 6 288 (2 953) (3 513) 13 546 15 718
Sum inntekter 18 569 18 480 11 688 10 678 17 553 18 413 5 511 7 082 (2 953) (3 513) 50 368 51 140
Driftskostnader (8 300) (8 137) (3 498) (3 686) (6 165) (6 840) (4 643) (4 913) 2 953 3 513 (19 653) (20 062)
Avskrivninger og nedskrivninger

varige og immaterielle eiendeler (86) (142) (730) (694) (725) (731) (863) (963) (2 404) (2 531)
Sum driftskostnader (8 386) (8 279) (4 228) (4 380) (6 890) (7 572) (5 506) (5 877) 2 953 3 513 (22 057) (22 593)
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 10 183 10 201 7 459 6 298 10 663 10 842 5 1 205 28 311 28 547
Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler 49 (0) 3 (1) (0) 20 477 719 529 738
Nedskrivninger på finansielle instrumenter 1) (318) (207) (566) (413) 1 022 (1 800) (0) (8) 139 (2 428)
Resultat overtatt virksomhet 8 14 (263) (19) 256 4
Driftsresultat før skatt 9 914 9 995 6 905 5 899 11 422 9 043 738 1 921 28 979 26 858
Skattekostnad (2 478) (2 499) (1 726) (1 475) (2 627) (2 532) 2 339 1 451 (4 493) (5 054)
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt (10) (0) (194) (1) (204) (1)
Resultat for regnskapsåret 7 435 7 496 5 179 4 424 8 785 6 511 2 883 3 372 24 282 21 803

1) Se note 10 Utvikling i akkumulerte nedskrivninger av finansielle instrumenter for analyse av bruttoendring i nedskrivningene for konsernet.

Balanser DNB-konsernet
Store

Små og bedrifter og
mellomstore internasjonale Øvrig DNB-

Personkunder bedriftskunder kunder virksomhet/ Elimineringer konsernet
Beløp i milliarder kroner 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17

Netto utlån til kunder 1) 772 747 313 291 424 410 121 124 (32) (27) 1 598 1 545
Eiendeler holdt for salg 0 5 (0) 5
Andre eiendeler 25 29 6 12 73 83 1 970 2 004 (1 042) (975) 1 032 1 153
Sum eiendeler 797 776 319 303 497 492 2 096 2 128 (1 074) (1 002) 2 635 2 698
Midler til forvaltning 54 55 30 26 201 218 31 29 316 328
Sum forvaltede midler 851 831 349 330 698 710 2 127 2 157 (1 074) (1 002) 2 951 3 026
Innskudd fra kunder 1) 412 403 210 207 296 326 23 51 (14) (15) 927 971
Forpliktelser holdt for salg 3 (0) 3
Annen gjeld 337 332 78 70 139 94 1 985 2 001 (1 059) (987) 1 481 1 510
Sum gjeld 749 736 289 277 435 419 2 012 2 051 (1 074) (1 002) 2 411 2 481
Allokert kapital 2) 47 40 30 26 63 73 84 77 224 217
Sum gjeld og egenkapital 797 776 319 303 497 492 2 096 2 128 (1 074) (1 002) 2 635 2 698

1) Utlån til kunder inkluderer påløpte renter, nedskrivninger og verdijusteringer. Tilsvarende inkluderer innskudd fra kunder påløpte renter og verdijusteringer..
2) Allokert kapital er for segmentene beregnet på grunnlag av eksternt kapitalkrav (Basel III/Solvency II) til virksomheten. Allokert kapital i 2018 tilsvarer en ren 

kjernekapitaldekning på 16,2 prosent sammenlignet med 16,0 prosent i 2017. Allokert kapital for konsernet er bokført egenkapital.

Nøkkeltall DNB-konsernet
Store

Små og bedrifter og
mellomstore internasjonale Øvrig DNB-

Personkunder bedriftskunder kunder virksomhet Elimineringer konsernet
Prosent 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Kostnadsgrad 1) 45,2 44,8 36,2 41,0 39,3 41,1 43,8 44,2
Innskuddsdekning per 31. des. 2) 53,4 54,0 67,3 70,9 69,7 79,5 58,0 62,8
Avkastning allokert kapital 3) 15,8 18,9 18,2 16,9 13,2 8,0 11,7 10,8

1) Sum driftskostnader dividert på sum inntekter. 
2) Innskudd fra kunder dividert på netto utlån til kunder. 
3) Allokert kapital er for segmentene beregnet på grunnlag av eksternt kapitalkrav (Basel III/Solvency II) til virksomheten. For konsernet er regnskapsført 

kapitalavkastning benyttet. 
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Note 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
Akkumulerte nedskrivninger
I tabellen under vises effektene av reklassifisering og ny måling på akkumulerte nedskrivninger som følge av implementeringen av IFRS 9.

DNB-konsernet
Balanse per 31. desember 2017 Balanse per 1. januar 2018

IAS 39 og Reklassifi- Ny
Beløp i millioner kroner IAS 37 sering måling IFRS 9 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Akkumulerte nedskrivninger utlån til og fordringer 
på kredittinstitusjoner (6) (6) (6)

Akkumulerte nedskrivninger utlån til kunder (11 875) 11 (310) (12 174) (382) (3 082) (8 710)

Akkumulerte nedskrivninger sertifikater og 
obligasjoner (5) (5) (5)

Akkumulerte nedskrivninger uttrukne kreditter 
og garantier (919) (1 891) (2 810) (171) (2 128) (511)

Sum akkumulerte nedskrivninger (12 795) 11 (2 212) (14 996) (565) (5 210) (9 221)

Note 2 Segmenter  

I henhold til DNBs styringsmodell er driftssegmentene selvstendige resultatenheter som har fullstendig ansvar for resultat etter skatt og for 
oppnåelse av mål for avkastning på allokert kapital. DNB har følgende driftssegmenter: Personkunder, Små og mellomstore bedriftskunder, 
Store bedrifter og internasjonale kunder, Risk management (tidligere rapportert som Egenhandel) og Tradisjonelle pensjonsprodukter. DNB 
endret sammensetningen av rapporteringspliktige segmenter med virkning fra første kvartal 2018, slik at segmentene Risk management og 
Tradisjonelle pensjonsprodukter inngår i Øvrig virksomhet. I tillegg ble elimineringer skilt ut fra Øvrig virksomhet/elimineringer og presenteres 
nå i en egen kolonne. Tallene for 2017 er justert tilsvarende.

Personkunder - omfatter konsernets samlede tilbud av produkter og tjenester til personmarkedet i alle kanaler, både elek-
troniske og fysiske med unntak av boliglån i Tradisjonelle pensjonsprodukter hvor avkastningen tilfaller 
forsikringstakerne. DNB tilbyr et bredt spekter av produkter gjennom Norges største distribusjonsnett, som 
omfatter bankkontorer, telefonbank (24/7), nettbank, eiendomsmegling og eksterne kanaler (postkontorer og 
post i butikk). Kredittkort og forbrukerfinansiering i Sverige er også inkludert I dette forretningsområde.

Små og mellomstore - omfatter salg av produkter til og rådgivningstjenester for små og mellomstore bedrifter i Norge. Kunder i dette
bedriftskunder segmentet omfatter alt fra småbedrifter og nystartede selskaper til relativt store bedriftskunder, og produkt-

tilbudet er tilpasset disse kundenes ulike behov. Små og mellomstore bedriftskunder betjenes i konsernets 
landsdekkende fysiske distribusjonsnett og tilbys også nettbank og telefonbank (24/7). Factoring, leasing og
kapitalforvaltning for Små og mellomstore bedriftskunder i Sverige og Danmark er også inkluder i dette 
forretningsområde.

Store bedrifter og - omfatter store norske og internasjonale bedriftskunder. DNBs betjening av kundesegmentet er basert på
internasjonale kunder solid bransjekunnskap og langsiktige kunderelasjoner.

Resultatregnskap og balanseoppstilling for segmentene er basert på en sammenstilling av intern finansiell rapportering for den funksjonelle 
organiseringen av DNB-konsernet i segmenter, slik den rapporteres til konsernledelsen (øverste beslutningstaker), for å vurdere utvikling og 
allokere ressurser. Tallene for segmentene er basert på konsernets regnskapsprinsipper og DNBs styringsmodell. Allokering av kostnader og 
kapital mellom områdene bygger på en rekke forutsetninger, estimater og skjønnsmessige fordelinger. 

DNB allokerer kapital til virksomheten beregnet på basis av konsernets rene kjernekapital og langsiktige kapitaliseringsambisjon. Forsikrings-
virksomheten er underlagt særskilte kapitaldekningsregler, og allokert kapital tilsvarer regnskapsført egenkapital i selskapene. Grunnlaget for 
allokering av kapital til øvrig virksomhet i konsernet er en tilnærming til Basel III, med kapitalkrav relatert til kredittrisiko, markedsrisiko og 
operasjonell risiko. For allokering av kredittrisiko er konsernets interne måling av risikojustert kapitalbehov for kreditt benyttet. Kapitalbehov 
for markedsrisiko er fordelt direkte i henhold til risikovektet volum, og operasjonell risiko er fordelt i forhold til områdenes totale inntekter.   
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Note 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
Akkumulerte nedskrivninger
I tabellen under vises effektene av reklassifisering og ny måling på akkumulerte nedskrivninger som følge av implementeringen av IFRS 9.

DNB-konsernet
Balanse per 31. desember 2017 Balanse per 1. januar 2018

IAS 39 og Reklassifi- Ny
Beløp i millioner kroner IAS 37 sering måling IFRS 9 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Akkumulerte nedskrivninger utlån til og fordringer 
på kredittinstitusjoner (6) (6) (6)

Akkumulerte nedskrivninger utlån til kunder (11 875) 11 (310) (12 174) (382) (3 082) (8 710)

Akkumulerte nedskrivninger sertifikater og 
obligasjoner (5) (5) (5)

Akkumulerte nedskrivninger uttrukne kreditter 
og garantier (919) (1 891) (2 810) (171) (2 128) (511)

Sum akkumulerte nedskrivninger (12 795) 11 (2 212) (14 996) (565) (5 210) (9 221)

Note 2 Segmenter  

I henhold til DNBs styringsmodell er driftssegmentene selvstendige resultatenheter som har fullstendig ansvar for resultat etter skatt og for 
oppnåelse av mål for avkastning på allokert kapital. DNB har følgende driftssegmenter: Personkunder, Små og mellomstore bedriftskunder, 
Store bedrifter og internasjonale kunder, Risk management (tidligere rapportert som Egenhandel) og Tradisjonelle pensjonsprodukter. DNB 
endret sammensetningen av rapporteringspliktige segmenter med virkning fra første kvartal 2018, slik at segmentene Risk management og 
Tradisjonelle pensjonsprodukter inngår i Øvrig virksomhet. I tillegg ble elimineringer skilt ut fra Øvrig virksomhet/elimineringer og presenteres 
nå i en egen kolonne. Tallene for 2017 er justert tilsvarende.

Personkunder - omfatter konsernets samlede tilbud av produkter og tjenester til personmarkedet i alle kanaler, både elek-
troniske og fysiske med unntak av boliglån i Tradisjonelle pensjonsprodukter hvor avkastningen tilfaller 
forsikringstakerne. DNB tilbyr et bredt spekter av produkter gjennom Norges største distribusjonsnett, som 
omfatter bankkontorer, telefonbank (24/7), nettbank, eiendomsmegling og eksterne kanaler (postkontorer og 
post i butikk). Kredittkort og forbrukerfinansiering i Sverige er også inkludert I dette forretningsområde.

Små og mellomstore - omfatter salg av produkter til og rådgivningstjenester for små og mellomstore bedrifter i Norge. Kunder i dette
bedriftskunder segmentet omfatter alt fra småbedrifter og nystartede selskaper til relativt store bedriftskunder, og produkt-

tilbudet er tilpasset disse kundenes ulike behov. Små og mellomstore bedriftskunder betjenes i konsernets 
landsdekkende fysiske distribusjonsnett og tilbys også nettbank og telefonbank (24/7). Factoring, leasing og
kapitalforvaltning for Små og mellomstore bedriftskunder i Sverige og Danmark er også inkluder i dette 
forretningsområde.

Store bedrifter og - omfatter store norske og internasjonale bedriftskunder. DNBs betjening av kundesegmentet er basert på
internasjonale kunder solid bransjekunnskap og langsiktige kunderelasjoner.

Resultatregnskap og balanseoppstilling for segmentene er basert på en sammenstilling av intern finansiell rapportering for den funksjonelle 
organiseringen av DNB-konsernet i segmenter, slik den rapporteres til konsernledelsen (øverste beslutningstaker), for å vurdere utvikling og 
allokere ressurser. Tallene for segmentene er basert på konsernets regnskapsprinsipper og DNBs styringsmodell. Allokering av kostnader og 
kapital mellom områdene bygger på en rekke forutsetninger, estimater og skjønnsmessige fordelinger. 

DNB allokerer kapital til virksomheten beregnet på basis av konsernets rene kjernekapital og langsiktige kapitaliseringsambisjon. Forsikrings-
virksomheten er underlagt særskilte kapitaldekningsregler, og allokert kapital tilsvarer regnskapsført egenkapital i selskapene. Grunnlaget for 
allokering av kapital til øvrig virksomhet i konsernet er en tilnærming til Basel III, med kapitalkrav relatert til kredittrisiko, markedsrisiko og 
operasjonell risiko. For allokering av kredittrisiko er konsernets interne måling av risikojustert kapitalbehov for kreditt benyttet. Kapitalbehov 
for markedsrisiko er fordelt direkte i henhold til risikovektet volum, og operasjonell risiko er fordelt i forhold til områdenes totale inntekter.   

NOTE 1 Regnskapsprinsipper (forts.)

NOTE 2 Segmenter

4. Redegjørelse og resultater – Årsregnskap DNB-konsernet DNB-konsernet
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Note 2 Segmenter (forts.)
Resultatregnskap DNB-konsernet

Store
Små og bedrifter og

mellomstore internasjonale Øvrig DNB-
Personkunder bedriftskunder kunder virksomhet Elimineringer konsernet

Beløp i millioner kroner 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Netto renteinntekter 13 452 13 367 9 530 8 578 12 111 12 683 1 729 794 36 822 35 422
Netto andre driftsinntekter 5 117 5 113 2 157 2 101 5 442 5 730 3 783 6 288 (2 953) (3 513) 13 546 15 718
Sum inntekter 18 569 18 480 11 688 10 678 17 553 18 413 5 511 7 082 (2 953) (3 513) 50 368 51 140
Driftskostnader (8 300) (8 137) (3 498) (3 686) (6 165) (6 840) (4 643) (4 913) 2 953 3 513 (19 653) (20 062)
Avskrivninger og nedskrivninger

varige og immaterielle eiendeler (86) (142) (730) (694) (725) (731) (863) (963) (2 404) (2 531)
Sum driftskostnader (8 386) (8 279) (4 228) (4 380) (6 890) (7 572) (5 506) (5 877) 2 953 3 513 (22 057) (22 593)
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 10 183 10 201 7 459 6 298 10 663 10 842 5 1 205 28 311 28 547
Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler 49 (0) 3 (1) (0) 20 477 719 529 738
Nedskrivninger på finansielle instrumenter 1) (318) (207) (566) (413) 1 022 (1 800) (0) (8) 139 (2 428)
Resultat overtatt virksomhet 8 14 (263) (19) 256 4
Driftsresultat før skatt 9 914 9 995 6 905 5 899 11 422 9 043 738 1 921 28 979 26 858
Skattekostnad (2 478) (2 499) (1 726) (1 475) (2 627) (2 532) 2 339 1 451 (4 493) (5 054)
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt (10) (0) (194) (1) (204) (1)
Resultat for regnskapsåret 7 435 7 496 5 179 4 424 8 785 6 511 2 883 3 372 24 282 21 803

1) Se note 10 Utvikling i akkumulerte nedskrivninger av finansielle instrumenter for analyse av bruttoendring i nedskrivningene for konsernet.

Balanser DNB-konsernet
Store

Små og bedrifter og
mellomstore internasjonale Øvrig DNB-

Personkunder bedriftskunder kunder virksomhet/ Elimineringer konsernet
Beløp i milliarder kroner 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17

Netto utlån til kunder 1) 772 747 313 291 424 410 121 124 (32) (27) 1 598 1 545
Eiendeler holdt for salg 0 5 (0) 5
Andre eiendeler 25 29 6 12 73 83 1 970 2 004 (1 042) (975) 1 032 1 153
Sum eiendeler 797 776 319 303 497 492 2 096 2 128 (1 074) (1 002) 2 635 2 698
Midler til forvaltning 54 55 30 26 201 218 31 29 316 328
Sum forvaltede midler 851 831 349 330 698 710 2 127 2 157 (1 074) (1 002) 2 951 3 026
Innskudd fra kunder 1) 412 403 210 207 296 326 23 51 (14) (15) 927 971
Forpliktelser holdt for salg 3 (0) 3
Annen gjeld 337 332 78 70 139 94 1 985 2 001 (1 059) (987) 1 481 1 510
Sum gjeld 749 736 289 277 435 419 2 012 2 051 (1 074) (1 002) 2 411 2 481
Allokert kapital 2) 47 40 30 26 63 73 84 77 224 217
Sum gjeld og egenkapital 797 776 319 303 497 492 2 096 2 128 (1 074) (1 002) 2 635 2 698

1) Utlån til kunder inkluderer påløpte renter, nedskrivninger og verdijusteringer. Tilsvarende inkluderer innskudd fra kunder påløpte renter og verdijusteringer..
2) Allokert kapital er for segmentene beregnet på grunnlag av eksternt kapitalkrav (Basel III/Solvency II) til virksomheten. Allokert kapital i 2018 tilsvarer en ren 

kjernekapitaldekning på 16,2 prosent sammenlignet med 16,0 prosent i 2017. Allokert kapital for konsernet er bokført egenkapital.

Nøkkeltall DNB-konsernet
Store

Små og bedrifter og
mellomstore internasjonale Øvrig DNB-

Personkunder bedriftskunder kunder virksomhet Elimineringer konsernet
Prosent 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Kostnadsgrad 1) 45,2 44,8 36,2 41,0 39,3 41,1 43,8 44,2
Innskuddsdekning per 31. des. 2) 53,4 54,0 67,3 70,9 69,7 79,5 58,0 62,8
Avkastning allokert kapital 3) 15,8 18,9 18,2 16,9 13,2 8,0 11,7 10,8

1) Sum driftskostnader dividert på sum inntekter. 
2) Innskudd fra kunder dividert på netto utlån til kunder. 
3) Allokert kapital er for segmentene beregnet på grunnlag av eksternt kapitalkrav (Basel III/Solvency II) til virksomheten. For konsernet er regnskapsført 

kapitalavkastning benyttet. 
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Note 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
Akkumulerte nedskrivninger
I tabellen under vises effektene av reklassifisering og ny måling på akkumulerte nedskrivninger som følge av implementeringen av IFRS 9.

DNB-konsernet
Balanse per 31. desember 2017 Balanse per 1. januar 2018

IAS 39 og Reklassifi- Ny
Beløp i millioner kroner IAS 37 sering måling IFRS 9 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Akkumulerte nedskrivninger utlån til og fordringer 
på kredittinstitusjoner (6) (6) (6)

Akkumulerte nedskrivninger utlån til kunder (11 875) 11 (310) (12 174) (382) (3 082) (8 710)

Akkumulerte nedskrivninger sertifikater og 
obligasjoner (5) (5) (5)

Akkumulerte nedskrivninger uttrukne kreditter 
og garantier (919) (1 891) (2 810) (171) (2 128) (511)

Sum akkumulerte nedskrivninger (12 795) 11 (2 212) (14 996) (565) (5 210) (9 221)

Note 2 Segmenter  

I henhold til DNBs styringsmodell er driftssegmentene selvstendige resultatenheter som har fullstendig ansvar for resultat etter skatt og for 
oppnåelse av mål for avkastning på allokert kapital. DNB har følgende driftssegmenter: Personkunder, Små og mellomstore bedriftskunder, 
Store bedrifter og internasjonale kunder, Risk management (tidligere rapportert som Egenhandel) og Tradisjonelle pensjonsprodukter. DNB 
endret sammensetningen av rapporteringspliktige segmenter med virkning fra første kvartal 2018, slik at segmentene Risk management og 
Tradisjonelle pensjonsprodukter inngår i Øvrig virksomhet. I tillegg ble elimineringer skilt ut fra Øvrig virksomhet/elimineringer og presenteres 
nå i en egen kolonne. Tallene for 2017 er justert tilsvarende.

Personkunder - omfatter konsernets samlede tilbud av produkter og tjenester til personmarkedet i alle kanaler, både elek-
troniske og fysiske med unntak av boliglån i Tradisjonelle pensjonsprodukter hvor avkastningen tilfaller 
forsikringstakerne. DNB tilbyr et bredt spekter av produkter gjennom Norges største distribusjonsnett, som 
omfatter bankkontorer, telefonbank (24/7), nettbank, eiendomsmegling og eksterne kanaler (postkontorer og 
post i butikk). Kredittkort og forbrukerfinansiering i Sverige er også inkludert I dette forretningsområde.

Små og mellomstore - omfatter salg av produkter til og rådgivningstjenester for små og mellomstore bedrifter i Norge. Kunder i dette
bedriftskunder segmentet omfatter alt fra småbedrifter og nystartede selskaper til relativt store bedriftskunder, og produkt-

tilbudet er tilpasset disse kundenes ulike behov. Små og mellomstore bedriftskunder betjenes i konsernets 
landsdekkende fysiske distribusjonsnett og tilbys også nettbank og telefonbank (24/7). Factoring, leasing og
kapitalforvaltning for Små og mellomstore bedriftskunder i Sverige og Danmark er også inkluder i dette 
forretningsområde.

Store bedrifter og - omfatter store norske og internasjonale bedriftskunder. DNBs betjening av kundesegmentet er basert på
internasjonale kunder solid bransjekunnskap og langsiktige kunderelasjoner.

Resultatregnskap og balanseoppstilling for segmentene er basert på en sammenstilling av intern finansiell rapportering for den funksjonelle 
organiseringen av DNB-konsernet i segmenter, slik den rapporteres til konsernledelsen (øverste beslutningstaker), for å vurdere utvikling og 
allokere ressurser. Tallene for segmentene er basert på konsernets regnskapsprinsipper og DNBs styringsmodell. Allokering av kostnader og 
kapital mellom områdene bygger på en rekke forutsetninger, estimater og skjønnsmessige fordelinger. 

DNB allokerer kapital til virksomheten beregnet på basis av konsernets rene kjernekapital og langsiktige kapitaliseringsambisjon. Forsikrings-
virksomheten er underlagt særskilte kapitaldekningsregler, og allokert kapital tilsvarer regnskapsført egenkapital i selskapene. Grunnlaget for 
allokering av kapital til øvrig virksomhet i konsernet er en tilnærming til Basel III, med kapitalkrav relatert til kredittrisiko, markedsrisiko og 
operasjonell risiko. For allokering av kredittrisiko er konsernets interne måling av risikojustert kapitalbehov for kreditt benyttet. Kapitalbehov 
for markedsrisiko er fordelt direkte i henhold til risikovektet volum, og operasjonell risiko er fordelt i forhold til områdenes totale inntekter.   
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Note 1 Regnskapsprinsipper (forts.)
Akkumulerte nedskrivninger
I tabellen under vises effektene av reklassifisering og ny måling på akkumulerte nedskrivninger som følge av implementeringen av IFRS 9.

DNB-konsernet
Balanse per 31. desember 2017 Balanse per 1. januar 2018

IAS 39 og Reklassifi- Ny
Beløp i millioner kroner IAS 37 sering måling IFRS 9 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Akkumulerte nedskrivninger utlån til og fordringer 
på kredittinstitusjoner (6) (6) (6)

Akkumulerte nedskrivninger utlån til kunder (11 875) 11 (310) (12 174) (382) (3 082) (8 710)

Akkumulerte nedskrivninger sertifikater og 
obligasjoner (5) (5) (5)

Akkumulerte nedskrivninger uttrukne kreditter 
og garantier (919) (1 891) (2 810) (171) (2 128) (511)

Sum akkumulerte nedskrivninger (12 795) 11 (2 212) (14 996) (565) (5 210) (9 221)

Note 2 Segmenter  

I henhold til DNBs styringsmodell er driftssegmentene selvstendige resultatenheter som har fullstendig ansvar for resultat etter skatt og for 
oppnåelse av mål for avkastning på allokert kapital. DNB har følgende driftssegmenter: Personkunder, Små og mellomstore bedriftskunder, 
Store bedrifter og internasjonale kunder, Risk management (tidligere rapportert som Egenhandel) og Tradisjonelle pensjonsprodukter. DNB 
endret sammensetningen av rapporteringspliktige segmenter med virkning fra første kvartal 2018, slik at segmentene Risk management og 
Tradisjonelle pensjonsprodukter inngår i Øvrig virksomhet. I tillegg ble elimineringer skilt ut fra Øvrig virksomhet/elimineringer og presenteres 
nå i en egen kolonne. Tallene for 2017 er justert tilsvarende.

Personkunder - omfatter konsernets samlede tilbud av produkter og tjenester til personmarkedet i alle kanaler, både elek-
troniske og fysiske med unntak av boliglån i Tradisjonelle pensjonsprodukter hvor avkastningen tilfaller 
forsikringstakerne. DNB tilbyr et bredt spekter av produkter gjennom Norges største distribusjonsnett, som 
omfatter bankkontorer, telefonbank (24/7), nettbank, eiendomsmegling og eksterne kanaler (postkontorer og 
post i butikk). Kredittkort og forbrukerfinansiering i Sverige er også inkludert I dette forretningsområde.

Små og mellomstore - omfatter salg av produkter til og rådgivningstjenester for små og mellomstore bedrifter i Norge. Kunder i dette
bedriftskunder segmentet omfatter alt fra småbedrifter og nystartede selskaper til relativt store bedriftskunder, og produkt-

tilbudet er tilpasset disse kundenes ulike behov. Små og mellomstore bedriftskunder betjenes i konsernets 
landsdekkende fysiske distribusjonsnett og tilbys også nettbank og telefonbank (24/7). Factoring, leasing og
kapitalforvaltning for Små og mellomstore bedriftskunder i Sverige og Danmark er også inkluder i dette 
forretningsområde.

Store bedrifter og - omfatter store norske og internasjonale bedriftskunder. DNBs betjening av kundesegmentet er basert på
internasjonale kunder solid bransjekunnskap og langsiktige kunderelasjoner.

Resultatregnskap og balanseoppstilling for segmentene er basert på en sammenstilling av intern finansiell rapportering for den funksjonelle 
organiseringen av DNB-konsernet i segmenter, slik den rapporteres til konsernledelsen (øverste beslutningstaker), for å vurdere utvikling og 
allokere ressurser. Tallene for segmentene er basert på konsernets regnskapsprinsipper og DNBs styringsmodell. Allokering av kostnader og 
kapital mellom områdene bygger på en rekke forutsetninger, estimater og skjønnsmessige fordelinger. 

DNB allokerer kapital til virksomheten beregnet på basis av konsernets rene kjernekapital og langsiktige kapitaliseringsambisjon. Forsikrings-
virksomheten er underlagt særskilte kapitaldekningsregler, og allokert kapital tilsvarer regnskapsført egenkapital i selskapene. Grunnlaget for 
allokering av kapital til øvrig virksomhet i konsernet er en tilnærming til Basel III, med kapitalkrav relatert til kredittrisiko, markedsrisiko og 
operasjonell risiko. For allokering av kredittrisiko er konsernets interne måling av risikojustert kapitalbehov for kreditt benyttet. Kapitalbehov 
for markedsrisiko er fordelt direkte i henhold til risikovektet volum, og operasjonell risiko er fordelt i forhold til områdenes totale inntekter.   
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Note 3 Kapitalstyring og kapitaldekning

DNB-konsernet har et mål om å holde en egenbuffer på om lag 1,0 prosentpoeng i tillegg til det samlede regulatoriske kravet til ren kjerne-
kapitaldekning. Egenbufferen er etablert for å kunne fange opp variabilitet i risikovektet volum og inntjening, som for eksempel oppstår gjennom 
valutakursendringer eller endringer i kredittspreader, slik at konsernet kan opprettholde normal utlånsvekst og ha en forutsigbar utbyttepolitikk. 
Ved utgangen av 2018 var det samlede regulatoriske kravet til ren kjernekapitaldekning på om lag 15,5 prosent. Kravet vil variere på grunn av 
motsyklisk buffer som bestemmes ut fra engasjementsstørrelse per land. Kapitaliseringsmålene er knyttet til det til enhver tid gjeldende bereg-
ningsgrunnlaget. For norske banker gjelder en overgangsregel knyttet til kapitalkravsberegningen som tilsier at samlet risikovektet volum ikke 
kan være mindre enn 80 prosent av tilsvarende beregning under Basel I-regelverket.

Ved utgangen av 2018 hadde DNB-konsernet en ren kjernekapitaldekning på 16,4 prosent og en totalkapitaldekning på 19,9 prosent ved 
utgangen av 2018, mot henholdsvis 16,4 og 20,0 prosent ett år tidligere. Risikovektet volum var 1 078 milliarder kroner ved utgangen av 2018,
mot 1 043 milliarder kroner året før.

DNB Bank-konsernet hadde, ved utgangen av 2018, en ren kjernekapitaldekning på 16,5 prosent, og en totalkapitaldekning på 20,9 prosent, 
beregnet etter overgangsregelen, mot henholdsvis 16,2 og 20,6 prosent ett år tidligere. 

DNB Bank ASA hadde en ren kjernekapitaldekning på 18,1 prosent ved slutten av 2018, mot 17,7 prosent i 2017. Totalkapitaldekningen 
utgjorde 23,5 prosent i 2018 mot 23,0 i 2017.

DNB Boligkreditt AS hadde, ved utgangen av 2018, en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent, og en totalkapitaldekning på 18,9 prosent 
beregnet etter overgangsregelen for risikovektet volum. Uten overgangsregelen ville ren kjernekapitaldekning og totalkapitaldekning for DNB 
Boligkreditt vært henholdsvis 24,7 prosent og 27,7 prosent. 

Som et supplement til det risikovektede kapitaldekningssystemet, introduserte Baselkomiteen etter finanskrisen et nytt måltall for soliditet,
«leverage ratio» eller uvektet kjernekapitalandel. Finansdepartementet fastsatte minstekrav til uvektet kjernekapitalandel for kredittinstitusjoner 
og verdipapirforetak i Norge med virkning fra 30. juni 2017. Kapitalstørrelsen er kjernekapital inkludert hybridkapital. Beregningsgrunnlaget 
består av eiendeler, med tillegg av utenom-balanseposter, omregnet etter konverteringsfaktorer som i standardmetoden for ordinær kapital-
dekning. I tillegg er det noen særskilte justeringer for derivater og repo-transaksjoner. Definisjonene av kapitalstørrelse og beregningsgrunnlag 
samsvarer med det internasjonale regelverket. Det norske kravet til uvektet kjernekapitalandel er bygget opp som et minstekrav på 3 prosent, 
som vil gjelde alle kredittinstitusjoner, et bufferkrav for banker på 2 prosent, og et ekstra bufferkrav på 1 prosent for systemviktige banker. DNB 
har dermed, som eneste institusjon i Norge, et krav til uvektet kjernekapitalandel på 6 prosent.

DNB-konsernet beregner uvektet kjernekapitalandel i henhold til CRRs reviderte artikkel 429 og EU-kommisjonens forordning som trådte i kraft 
18. januar 2015. Ved utgangen av 2018 var uvektet kjernekapitalandel for DNB-konsernet 7,5 prosent mot 7,2 prosent ett år tidligere. DNB 
oppfyller minstekravet på 6 prosent med god margin.

NOTE 3 Kapitalstyring og kapitaldekning
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Note 3 Kapitalstyring og kapitaldekning (forts.)
Kapitaldekning 
Kapitaldekningen er beregnet i henhold til norsk regelverk som i hovedsak følger  EUs kapitaldekningsregelverk for kredittinstitusjoner og verdi-
papirforetak (CRD IV/CRR). Den regulatoriske konsolideringen avviker fra den regnskapsmessige konsolideringen, og består av morsselskap, 
datterselskaper og tilknyttete selskaper innen finansiell sektor, unntatt forsikringsselskaper. DNB Livsforsikring og DNB Forsikring er derfor ikke 
inkludert i kapitaldekningsberegningen, se note 17 Forsikringsrisiko.  Tilknyttete selskap er konsolidert pro rata.

Ansvarlig kapital DNB Bank ASA DNB Bank-konsernet DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
Egenkapital 176 562 169 720 207 933 203 685 223 966 216 897
Effelt av regulatorisk konsolidering (234) 183 (5 595) (6 328)
Hybridkapital inkludert i egenkapital (15 574) (15 574) (15 574) (15 574) (15 574) (15 574)
Netto påløpte renter på kjernekapitalinstrumenter inkludert 
i egenkapital (465) (439) (465) (439) (465) (439)

Egenkapital som inngår i ren kjernekapital 160 523 153 708 191 660 187 856 202 333 194 557
Fradrag

Goodwill (2 389) (2 404) (2 929) (2 559) (4 634) (4 264)
Utsatt skattefordel som ikke skyldes midlertidige forskjeller (562) (584) (524) (454) (524) (454)
Andre immaterielle eiendeler (1 040) (1 110) (1 712) (1 984) (1 712) (1 984)
Avsatt utbytte m.v. (10 758) (15 804) (15 360) (13 529)
Vesentlige investeringer i selskaper i finansiell sektor 1) (693) (363)
Justert forventet tap, IRB-porteføljer (1 286) (951) (1 719) (1 915) (1 719) (1 915)
Verdijustering som følge av krav om forsvarlig verdsettelse (AVA) (467) (449) (886) (720) (886) (720)
Justering for urealisert tap/(gevinst) på gjeld målt
til virkelig verdi 63 123 176 123 176 123

Justering for urealisert tap/(gevinst) på derivatforpliktelser
målt til virkelig verdi (DVA) (596) (481) (149) (113) (149) (113)

Ren kjernekapital 154 247 147 851 173 159 164 431 176 831 171 339
Hybridkapital 15 574 15 574 15 574 15 574 15 574 15 574
Fradrag for beholdning av hybridkapital i DNB Livsforsikring  2) (1 500)
Ikke-tellende kjernekapital, DNB-konsernet 3) (19) (56)
Kjernekapital 169 820 163 425 188 733 180 005 190 886 186 856
Evigvarende ansvarlig lånekapital  5 693 5 361 5 693 5 361 5 693 5 361
Ordinær ansvarlig lånekapital 25 110 23 897 25 110 23 897 25 110 23 897
Fradrag for beholdning av ansvarlig kapital i 
DNB Livsforsikring og DNB Forsikring 2) (5 750) (5 750)

Ikke-tellende tilleggskapital, DNB-konsernet 3) (1 936) (1 813)
Tilleggskapital 30 804 29 258 30 804 29 258 23 117 21 696
Tellende ansvarlig kapital 200 624 192 683 219 537 209 263 214 003 208 552
Risikovektet volum, overgangsregel 4) 852 363 835 986 1 051 159 1 014 683 1 077 934 1 042 601
Minimumskrav ansvarlig kapital, overgangsregel 68 189 66 879 84 093 81 175 86 235 83 408
Ren kjernekapitaldekning, overgangsregel (%) 18,1 17,7 16,5 16,2 16,4 16,4
Kjernekapitaldekning, overgangsregel (%) 19,9 19,5 18,0 17,7 17,7 17,9
Kapitaldekning, overgangsregel (%) 23,5 23,0 20,9 20,6 19,9 20,0

1) Fradrag for vesentlige investeringer i andre selskaper i finansiell sektor som overstiger 10 prosent av ren kjernekapital. Beløp som ikke kommer til fradrag i ren 
kjernekapital, risikovektes 250 prosent.

2) Investeringer i ansvarlig lånekapital i DNB Livsforsikring og DNB forsikring kommer til fradrag i konsernets kjerne- og tilleggskapital.
3) Kjerne- og tilleggskapital i DNB Bank ASA som i henhold til Articles 85-88 i CRR, ikke kan medregnes i konsolidert kapital.
4) På grunn av overgangsregler kan minstekrav til kapitaldekning ikke utgjøre mindre enn 80 prosent av tilsvarende størrelse beregnet etter Basel I-reglene. 
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Note 3 Kapitalstyring og kapitaldekning

DNB-konsernet har et mål om å holde en egenbuffer på om lag 1,0 prosentpoeng i tillegg til det samlede regulatoriske kravet til ren kjerne-
kapitaldekning. Egenbufferen er etablert for å kunne fange opp variabilitet i risikovektet volum og inntjening, som for eksempel oppstår gjennom 
valutakursendringer eller endringer i kredittspreader, slik at konsernet kan opprettholde normal utlånsvekst og ha en forutsigbar utbyttepolitikk. 
Ved utgangen av 2018 var det samlede regulatoriske kravet til ren kjernekapitaldekning på om lag 15,5 prosent. Kravet vil variere på grunn av 
motsyklisk buffer som bestemmes ut fra engasjementsstørrelse per land. Kapitaliseringsmålene er knyttet til det til enhver tid gjeldende bereg-
ningsgrunnlaget. For norske banker gjelder en overgangsregel knyttet til kapitalkravsberegningen som tilsier at samlet risikovektet volum ikke 
kan være mindre enn 80 prosent av tilsvarende beregning under Basel I-regelverket.

Ved utgangen av 2018 hadde DNB-konsernet en ren kjernekapitaldekning på 16,4 prosent og en totalkapitaldekning på 19,9 prosent ved 
utgangen av 2018, mot henholdsvis 16,4 og 20,0 prosent ett år tidligere. Risikovektet volum var 1 078 milliarder kroner ved utgangen av 2018,
mot 1 043 milliarder kroner året før.

DNB Bank-konsernet hadde, ved utgangen av 2018, en ren kjernekapitaldekning på 16,5 prosent, og en totalkapitaldekning på 20,9 prosent, 
beregnet etter overgangsregelen, mot henholdsvis 16,2 og 20,6 prosent ett år tidligere. 

DNB Bank ASA hadde en ren kjernekapitaldekning på 18,1 prosent ved slutten av 2018, mot 17,7 prosent i 2017. Totalkapitaldekningen 
utgjorde 23,5 prosent i 2018 mot 23,0 i 2017.

DNB Boligkreditt AS hadde, ved utgangen av 2018, en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent, og en totalkapitaldekning på 18,9 prosent 
beregnet etter overgangsregelen for risikovektet volum. Uten overgangsregelen ville ren kjernekapitaldekning og totalkapitaldekning for DNB 
Boligkreditt vært henholdsvis 24,7 prosent og 27,7 prosent. 

Som et supplement til det risikovektede kapitaldekningssystemet, introduserte Baselkomiteen etter finanskrisen et nytt måltall for soliditet,
«leverage ratio» eller uvektet kjernekapitalandel. Finansdepartementet fastsatte minstekrav til uvektet kjernekapitalandel for kredittinstitusjoner 
og verdipapirforetak i Norge med virkning fra 30. juni 2017. Kapitalstørrelsen er kjernekapital inkludert hybridkapital. Beregningsgrunnlaget 
består av eiendeler, med tillegg av utenom-balanseposter, omregnet etter konverteringsfaktorer som i standardmetoden for ordinær kapital-
dekning. I tillegg er det noen særskilte justeringer for derivater og repo-transaksjoner. Definisjonene av kapitalstørrelse og beregningsgrunnlag 
samsvarer med det internasjonale regelverket. Det norske kravet til uvektet kjernekapitalandel er bygget opp som et minstekrav på 3 prosent, 
som vil gjelde alle kredittinstitusjoner, et bufferkrav for banker på 2 prosent, og et ekstra bufferkrav på 1 prosent for systemviktige banker. DNB 
har dermed, som eneste institusjon i Norge, et krav til uvektet kjernekapitalandel på 6 prosent.

DNB-konsernet beregner uvektet kjernekapitalandel i henhold til CRRs reviderte artikkel 429 og EU-kommisjonens forordning som trådte i kraft 
18. januar 2015. Ved utgangen av 2018 var uvektet kjernekapitalandel for DNB-konsernet 7,5 prosent mot 7,2 prosent ett år tidligere. DNB 
oppfyller minstekravet på 6 prosent med god margin.
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Note 3 Kapitalstyring og kapitaldekning (forts.)
Basel III
De fleste låneporteføljene rapporteres i henhold til IRB-metoden. 

Spesifikasjon av risikovektet volum og kapitalkrav DNB-konsernet
Gjennom-

snittlige Risiko-
Eksponering, risikovekter vektet

nominelt EAD 1) i prosent volum Kapitalkrav Kapitalkrav
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.18 31.12.18 31.12.18 31.12.18 31.12.17
IRB-metode

Foretak 955 626 789 415 53,4 421 452 33 716 35 197
Spesialiserte foretak (SL) 12 445 11 990 54,9 6 579 526 454
Massemarked, pant i fast eiendom 773 419 773 419 22,0 170 213 13 617 13 220
Massemarked, øvrige engasjementer 102 012 87 560 24,7 21 589 1 727 1 745
Verdipapirisering 626

Sum kredittrisiko, IRB metode 1 843 502 1 662 385 37,3 619 833 49 587 51 241
Standardmetode

Stater og sentralbanker 273 420 256 743 0,1 148 12 6
Institusjoner 244 919 128 361 27,8 35 737 2 859 2 989
Foretak 225 851 166 450 88,8 147 794 11 824 9 796
Massemarked, pant i fast eiendom 67 981 64 835 48,9 31 733 2 539 2 207
Massemarked, øvrige engasjementer 124 556 49 276 75,0 36 973 2 958 2 941
Egenkapitalposisjoner 21 237 21 235 220,9 46 916 3 753 3 742
Øvrige eiendeler 13 691 13 691 49,3 6 744 540 568

Sum kredittrisiko, standardmetoden 971 656 700 592 43,7 306 045 24 484 22 249
Sum kredittrisiko 2 815 158 2 362 977 39,2 925 877 74 070 73 490
Markedsrisiko

Posisjonsrisiko for gjeldsinstrumenter 11 583 927 1 120
Posisjonsrisiko for egenkapitalinstrumenter 195 16 21
Valutarisiko
Varerisiko 9 1 2
Risiko for svekket kredittverdighet
hos motpart (CVA) 3 891 311 468

Sum markedsrisiko 15 678 1 254 1 611
Operasjonell risiko 88 005 7 040 7 077
Sum risikovektet volum og kapitalkrav før overgangsregel 1 029 560 82 365 82 178
Tillegg i kapitalkravet som følge av overgangsregel 2) 48 373 3 870 1 230
Sum risikovektet volum og kapitalkrav 1 077 934 86 235 83 408

1) Forventet engasjementsbeløp ved mislighold, exposure at default.
2) På grunn av overgangsregler kan minstekrav til kapitaldekning ikke utgjøre mindre enn 80 prosent av tilsvarende størrelse beregnet etter Basel I-reglene. 
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Note 4 Styring av kredittrisiko

Kredittrisiko eller motpartsrisiko er risiko for økonomisk tap som skyldes at konsernets kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser 
overfor DNB. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, i hovedsak utlån, men også ansvar i henhold til andre utstedte kreditter, 
garantier, rentebærende verdipapirer, ubenyttede kreditter, derivathandel og interbankplasseringer. Kredittrisiko omfatter også restverdirisiko og 
konsentrasjonsrisiko. Restverdirisiko er risikoen for at sikkerheter har lavere verdi enn forventet. Konsentrasjonsrisiko er risiko knyttet til store 
engasjementer med samme kunde, konsentrasjon innenfor geografiske områder, bransjer eller med likeartede grupper av kunder. 

Styring og måling av kredittrisiko er beskrevet i rapporten Risiko- og kapitalstyring (Pilar 3). Konsernets retningslinjer for kredittvirksomhet er 
vedtatt av styret i DNB. Det overordnede målet for kredittvirksomheten er å ha en engasjementsportefølje med en kvalitet og sammensetning 
som sikrer konsernets lønnsomhet på kort og lang sikt. Porteføljen skal ha en kvalitet som er forenlig med DNBs mål om en lav risikoprofil. 

Styret i DNB ASA setter langsiktige mål for risikoprofilen gjennom rammeverket for risikoappetitt. Formålet med rammeverket for risikoappetitt er 
å sikre at risikoen er styrt og integrert med konsernets prosess for virksomhetsstyring. Rammeverket for risikoappetitt skal danne et helhetlig og 
balansert syn på risikoen i virksomheten. Rammeverket for risikoappetitt definerer maksimale grenser for kreditteksponering. Det er satt grenser 
for årlig vekst i utlån, risikokonsentrasjon, total kredittrisikoeksponering og forventet kredittap. En øvre grense for vekst, målt gjennom 
engasjementsbeløp ved mislighold (Exposure at Default, EAD), er fastsatt for hvert forretningsområde. For å begrense konsentrasjonsrisiko er 
det satt grenser for eksponering på individuelle kunder og visse bransjer. Grensen for forventede tap gjelder alle typer kredittrisiko og er målt 
ved hjelp av konsernets interne kredittmodeller. Rammeverket for risikoappetitt er operasjonalisert gjennom kredittstrategier for hvert 
kundesegment. I tillegg er det etablert risikoindikatorer som benyttes for å overvåke ledere på alle nivåer.

Kreditteksponering
Den maksimale kreditteksponeringen vil være balanseført beløp for de finansielle eiendeler samt ikke balanseført eksponering som i all hoved-
sak omfatter garantier, udisponerte kredittrammer og lånetilbud. Konsernets maksimale eksponeringen for kredittrisiko og tilhørende sikkerheter
ved årsslutt fremgår av note 6 kreditteksponering og sikkerheter.

Klassifisering
DNBs interne modeller for risikoklassifisering av enkeltkunder er under kontinuerlig forbedring og etterprøving. Modellene er tilpasset bransjer 
og segmenter og oppdateres dersom etterkontroller viser at forklaringskraften har falt over tid. DNB har godkjenning for bruk av IRBA-modeller i 
kapitaldekningen for bedriftsporteføljen, for øvrige porteføljer brukes IRB. De samme modellene brukes i den interne risikostyringen. 

Alle bedriftskunder med kredittengasjement skal risikoklassifiseres ved hver bevilgning av vesentlig størrelse og minst en gang årlig, med 
mindre annet er bestemt. Innenfor personmarkedet, hvor det er et stort antall kunder, blir de fleste sakene besluttet ved hjelp av automatiserte 
måle- og beslutningsstøttesystemer. Risikoklassifiseringen skal reflektere den langsiktige risikoen ved kunden og engasjementet. 

Risikoklassifiseringssystemene anvendes for beslutningsstøtte, overvåking og rapportering. Risikoparameterne fra klassifiseringssystemene 
inngår som en integrert del av kredittprosessen og i risikooppfølgingen, herunder oppfølging av kredittstrategiene. 

Sannsynlighet for mislighold (probability of default, PD), brukes som mål på kredittkvalitet. Konsernet deler porteføljen inn i ti risikoklasser, 
basert på PD for hvert kredittengasjement. Dette er presentert i tabellen nedenfor. Kredittforringede engasjementer (gruppe 3) gis en PD på 100 
prosent. Konsernets portefølje inndelt etter risikoklasser og IFRS 9-grupper er presentert i note 7 Kredittrisikoeksponering per risikoklasse. 

DNBs risikoklassifisering 1)
Sannsynlighet for mislighold

(prosent) Ekstern rating

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

1 0,01 0,10 Aaa – A3 AAA – A-
2 0,10 0,25 Baa1 – Baa2 BBB+ – BBB
3 0,25 0,50 Baa3 BBB-
4 0,50 0,75 Ba1 BB+
5 0,75 1,25 Ba2 BB
6 1,25 2,00
7 2,00 3,00 Ba3 BB-
8 3,00 5,00 B1 B+
9 5,00 8,00 B2 B
10 8,00 nedskrevet B3, Caa/C B-, CCC/C

1) Basert på DNBs risikoklassifiseringssystem, hvor 1 representerer lavest og 10 høyest risiko.

Retningslinjer for kredittvirksomhet
DNBs retningslinjer og prosesser for kredittgivning er beskrevet i konsernretningslinjene for kredittvirksomhet. Retningslinjene fastsetter hvordan 
DNB skal yte og følge opp kreditt innenfor de ulike segmentene. Vurdering av nye kunder, oppfølging av friske kredittengasjement, oppfølging 
av kunder i finansielle vanskeligheter og rutiner for håndtering av nedskrevne engasjement er beskrevet i detalj. 
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Note 3 Kapitalstyring og kapitaldekning (forts.)
Basel III
De fleste låneporteføljene rapporteres i henhold til IRB-metoden. 

Spesifikasjon av risikovektet volum og kapitalkrav DNB-konsernet
Gjennom-

snittlige Risiko-
Eksponering, risikovekter vektet

nominelt EAD 1) i prosent volum Kapitalkrav Kapitalkrav
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.18 31.12.18 31.12.18 31.12.18 31.12.17
IRB-metode

Foretak 955 626 789 415 53,4 421 452 33 716 35 197
Spesialiserte foretak (SL) 12 445 11 990 54,9 6 579 526 454
Massemarked, pant i fast eiendom 773 419 773 419 22,0 170 213 13 617 13 220
Massemarked, øvrige engasjementer 102 012 87 560 24,7 21 589 1 727 1 745
Verdipapirisering 626

Sum kredittrisiko, IRB metode 1 843 502 1 662 385 37,3 619 833 49 587 51 241
Standardmetode

Stater og sentralbanker 273 420 256 743 0,1 148 12 6
Institusjoner 244 919 128 361 27,8 35 737 2 859 2 989
Foretak 225 851 166 450 88,8 147 794 11 824 9 796
Massemarked, pant i fast eiendom 67 981 64 835 48,9 31 733 2 539 2 207
Massemarked, øvrige engasjementer 124 556 49 276 75,0 36 973 2 958 2 941
Egenkapitalposisjoner 21 237 21 235 220,9 46 916 3 753 3 742
Øvrige eiendeler 13 691 13 691 49,3 6 744 540 568

Sum kredittrisiko, standardmetoden 971 656 700 592 43,7 306 045 24 484 22 249
Sum kredittrisiko 2 815 158 2 362 977 39,2 925 877 74 070 73 490
Markedsrisiko

Posisjonsrisiko for gjeldsinstrumenter 11 583 927 1 120
Posisjonsrisiko for egenkapitalinstrumenter 195 16 21
Valutarisiko
Varerisiko 9 1 2
Risiko for svekket kredittverdighet
hos motpart (CVA) 3 891 311 468

Sum markedsrisiko 15 678 1 254 1 611
Operasjonell risiko 88 005 7 040 7 077
Sum risikovektet volum og kapitalkrav før overgangsregel 1 029 560 82 365 82 178
Tillegg i kapitalkravet som følge av overgangsregel 2) 48 373 3 870 1 230
Sum risikovektet volum og kapitalkrav 1 077 934 86 235 83 408

1) Forventet engasjementsbeløp ved mislighold, exposure at default.
2) På grunn av overgangsregler kan minstekrav til kapitaldekning ikke utgjøre mindre enn 80 prosent av tilsvarende størrelse beregnet etter Basel I-reglene. 

NOTE 4 Styring av kredittrisiko

4. Redegjørelse og resultater – Årsregnskap DNB-konsernetÅrsrapport 2018

137



Note 4 Styring av kredittrisiko (forts.)
Kredittgivningen i DNB er basert på fullmakts- og godkjennelsesmatriser. Et grunnleggende prinsipp er at det alltid kreves både en innstiller 
og en beslutter. Matrisene er differensiert på volum, risiko og eventuelt næring. Der hvor en lavrisikoeksponering til boligfinansiering kan være 
begrenset til to involverte (innstiller og beslutter), vil innstillingen for større/kompliserte engasjementer tiltredes av senior kredittsjef. I tillegg vil 
det søkes rådgivning fra kredittkomiteer med eventuelt krav om involvering av spesialister fra en spesifikk bransje.

Utgangspunktet for kredittgivningen er basert på kundens gjeldsbetjeningsevne i form av innkommende fremtidig kontantstrøm, for eksempel 
lønnsinntekter eller inntekter fra forretningsvirksomheten som finansieres. Bankens risiko for fremtidig tap søkes ytterligere redusert igjennom 
krav om sikkerhetstillelse. Sikkerheter kan for eksempel være i form av fysisk sikkerhet (pant), garantier, kontantdepot eller avtaler om mot-
regning. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret. Negativ pantsettelse, hvor kunden forplikter seg til å holde sine aktiva heftelsesfrie 
vis-à-vis andre långivere, benyttes også som risikoreduserende element.

I tillegg til sikkerheter vil finansielle klausuler være inkludert i de fleste kredittavtaler for bedrifter. Disse klausulene er et ytterligere risiko-
reduserende element som sikrer at DNB tidlig blir oppmerksom på og involvert i eventuelle finansielle utfordringer. Eksempler på finansielle 
klausuler er krav om minimum netto kontantstrøm og egenkapitalgrad. 

Oppfølging av kredittrisiko
Friske kunder
I kredittretningslinjen for bedrifter er det definert at alle kunder skal kredittvurderes minimum en gang årlig. Dette er en komplett gjennomgang 
av alle de risikoer DNB avdekker knyttet til kunde. En ny verdivurdering av alle mottatte sikkerheter er en integrert del av denne årlige vur-
deringen. Beslutnings- og fullmaktsmatrisene gjelder også ved alle fornyelser av eksisterende kreditter. Dette sikrer involvering av personell 
med riktig kompetanse på alle større og kompliserte engasjementer. Friske kunder inkluderer også kunder som har opplevd vesentlig øning i 
kredittrisiko.

Personkunder følges opp i form av en systematisk porteføljeoppfølgning. For spesielt identifiserte engasjement med økt kredittrisiko gjøres det 
oppfølging på individuelt nivå.

Watchlist
Watchlist er konsernets viktigste verktøy for oppfølging av bedriftskunder hvor kredittrisiko har økt. Kunder som er i brudd med finansielle 
klausuler eller hvor det har oppstått en tapshendelse vurderes for oppføring på watchlist. Tapshendelser kan for eksempel være vesentlige 
finansielle problemer eller vesentlige endringer i markedsforhold. I tillegg er det en integrert del av kredittprosessen å vurdere hvorvidt høyrisiko-
kunder (klasse 8-10) skal settes på watchlist. Watchlistkunder følges ekstra tett. Det stilles krav til en hyppigere, ofte kvartalsvis, risikovurdering 
med oppdatert verdivurdering av sikkerheter. I tillegg skal det utarbeides en handlingsplan for å komme ut av den risikosituasjonen som har 
oppstått. Denne ekstra tette oppfølgingen av kunder med økte utfordringer er basert på bankens erfaring med at tett oppfølging både reduserer 
risikoen for at det oppstår tap og minimerer de tap som faktisk oppstår. Ved hver gjennomgang av engasjementer på watchlist vil det bli gjort er
individuell vurdering av behovet nedskrivning. 

Betalingslettelser
Dersom en kunde kommer i finansielle vanskeligheter kan DNB i enkelte tilfeller innvilge lettelser i form av mindre strenge finansielle klausuler 
eller reduserte/utsatte rente- og avdragsbetalinger. Denne typen virkemidler ytes i samsvar med konsernets kredittretningslinjer. Hensikten er å 
bistå kunden gjennom økonomisk krevende perioder når man forventer at kunden vil kunne møte sine forpliktelser på et senere tidspunkt. Dette 
er en del av DNBs strategi for å begrense tap. DNB konsernets samlede eksponering med innvilgede betalingslettelser, i henhold til CRD IV-
definisjon av «forbearance», er vist i følgende tabell:  

Forbearance DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner Gruppe 2 Gruppe 3 Total
Brutto bokført verdi og uttrukne rammer 25 540 15 299 40 839
Forventet kredittap 459 3 673 4 132

Kredittforringet portefølje
Ved kredittforringelse er det svært tett oppfølging av kundene og det er konsernets erfaring at oppfølging i denne fasen krever andre 
supplerende ressurser enn på friske kunder. Kundeengasjement som faller inn i denne kategorien vil enten i sin helhet bli overført til egen enhet 
med spisskompetanse på dette fagfeltet eller kundeteamet vil bli utvidet med personer fra samme enhet. 

Overtatte selskaper og eiendeler
I forbindelse med oppfølging av misligholdte engasjementer vil DNB i noen tilfeller overta eiendeler som er stilt som sikkerhet for lån og garan-
tier. Alle overtatte eiendeler følges vanligvis opp av enheten Konserninvesteringer, som har som hovedmål å sikre/gjenvinne verdier for aksjo-
nærene i DNB gjennom finansiell restrukturering ved overtakelse av selskaper og eiendeler som følge av mislighold. På overtakelsestidspunktet 
verdsettes slike eiendeler til antatt realisasjonsverdi. Avvik fra balanseført verdi av eksponeringene på oppkjøpstidspunktet blir klassifisert som 
nedskrivninger på utlån og garantier i resultatregnskapet. Overtatte eiendeler innregnes i balansen og måles etter førstegangsinnregning i hen-
hold til reglene som gjelder for eiendelen som er overtatt.
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Note 4 Styring av kredittrisiko (forts.)
Motpartsrisiko for derivater 
DNB inngår derivathandler på bakgrunn av kundeetterspørsel og for å sikre posisjoner som oppstår ved slik aktivitet. I tillegg benyttes derivater 
til sikring av posisjoner i handelsporteføljen og til å ta posisjoner i rente-, valuta-, råvare-, og aksjemarkedet. Derivater benyttes også for å sikre 
valuta- og renterisiko som oppstår i forbindelse med inn- og utlån. Derivatkontrakter handles oftest «over the counter» (OTC), som innebærer at 
enkeltkontrakter er individuelt bestemt mellom partene. Kredittrisikoen som oppstår i forbindelse med handel i derivater inngår i målingen av 
kredittrisiko i DNB.

Motregningsavtaler og bilaterale sikkerhetsavtaler benyttes som et virkemiddel for å minimere motpartsrisikoen ved enkeltmotparter. Slike 
avtaler gjør det mulig å motregne alle positive og negative markedsverdier knyttet til kontrakter med individuelle motparter. En annen type 
risikoreduserende tiltak er etablering av CSA-avtaler (Credit Support Annex). Slike avtaler er inngått med de fleste store bankmotpartene og 
andre finansielle motparter, samt et stadig økende antall ikke-finansielle motparter. En CSA-avtale innebærer at markedsverdien av alle deri-
vatkontrakter inngått mellom DNB og motparten avregnes daglig eller ukentlig, noe som i stor grad eliminerer motpartsrisikoen. I all hovedsak er 
avregningen av disse transaksjonene i kontanter, men også statsobligasjoner og obligasjoner med fortrinnsrett blir benyttet. Avtalene er normalt 
ikke avhengig av motpartens kredittkvalitet, men noen avtaler stipulerer at nivået for maksimal eksponering før sikkerheter kreves (grense-
verdien) skal reduseres hvis motparten blir nedgradert. 

Ulike renteprodukter (renteswapper og Forward Rate Agreements (FRAs) i ulike valutaer) motregnes via såkalte clearingsentraler, som for 
eksempel LCH Clearnet. På denne måten flyttes motpartsrisikoen for DNB fra en enkeltmotpart til clearingsentralen. Aksjeterminer, verdi-
papirlån og valutatrading for privatkunder følges opp og mer-/mindreverdier avregnes daglig.

Note 5 Måling av forventet kredittap

DNB har en modell for beregning av forventede kredittap hvor lån til kunder, lånetilsagn, finansielle garantikontrakter og andre finansielle 
instrumenter som er innenfor virkeområdet for nedskrivningsreglene i IFRS 9, fordeles i tre grupper:

 Et finansielt instrument som ikke er kredittforringet ved førstegangsinnregning, er klassifisert i gruppe 1 med 12-måneders ECL.

 Dersom det er vesentlig økning i kredittrisiko etter førstegangsinnregning, flyttes det finansielle instrumentet til gruppe 2 og måles til ECL i 
levetiden til instrumentet.

 Endringer i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det segmentet kunden 
tilhører. Vurderingen av hva som utgjør vesentlig økning i risiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer i 
tillegg til absolutte kriterier. 

 Dersom kredittrisikoen svekkes ytterligere og det finansielle instrumentet er vurdert å være kredittforringet, blir instrumentet flyttet til 
gruppe 3, og ECL måles for instrumentets levetid. I motsetning til gruppe 1 og 2 beregnes effektiv rente på amortisert kost i stedet for 
brutto balanseført verdi. For definisjon av kredittforringet, se nærmere beskrivelse nedenfor.

Måling av forventet kredittap bygger på følgende prinsipper:

 12-måneders ECL måles som den delen av ECL som utgjør de forventede kredittap som kan oppstå som følge av mislighold i løpet av de 
neste 12 månedene.

 Tapsavsetningen for finansielle instrumenter i gruppe 1 og 2 er beregnet som nåverdien av eksponering ved mislighold (exposure at 
default, EAD) multiplisert med sannsynlighet for mislighold (probability of default, PD) multiplisert med tapsgrad ved mislighold (loss given 
default, LGD) og diskontert ved å anvende den effektive rente-metoden (effective interest rate, EIR). PD, LGD og EAD tar utgangspunkt i 
IRB-rammeverket, men er konvertert til å bli forventningsrett og fremadskuende, i motsetning til konservativ og konjunkturuavhengig. 

 Relevant og tilgjengelig historisk, aktuell og fremadskuende informasjon er brukt for å estimere ECL. Til dette formålet er DNBs portefølje 
delt inn i 22 segmenter basert på geografi og bransje. Alle kunder innenfor samme segment er eksponert mot de samme risikodriverne. 

 For finansielle instrumenter som er kredittforringet i gruppe 3, gjøres det individuelle vurderinger av ECL. 

For gruppe 1 og 2 anvendes en modell for å beregne ECL. 

Tabellen nedenfor oppsummerer de viktigste komponentene for måling av forventet kredittap.

IFRS 9-
gruppe Utvikling i kredittrisiko Kundestatus ECL-måling ECL-målemetode Effektiv renteberegning

Gruppe 1 Ikke vesentlig økning Frisk 12 måneder ECL-modell Brutto balanseført verdi

Gruppe 2 Vesentlig økning Frisk Levetid ECL-modell Brutto balanseført verdi

Gruppe 3 Misligholdt Kredittforringet Levetid Individuell måling per kunde Amortisert kost
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Note 4 Styring av kredittrisiko (forts.)
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Note 4 Styring av kredittrisiko (forts.)
Kredittgivningen i DNB er basert på fullmakts- og godkjennelsesmatriser. Et grunnleggende prinsipp er at det alltid kreves både en innstiller 
og en beslutter. Matrisene er differensiert på volum, risiko og eventuelt næring. Der hvor en lavrisikoeksponering til boligfinansiering kan være 
begrenset til to involverte (innstiller og beslutter), vil innstillingen for større/kompliserte engasjementer tiltredes av senior kredittsjef. I tillegg vil 
det søkes rådgivning fra kredittkomiteer med eventuelt krav om involvering av spesialister fra en spesifikk bransje.

Utgangspunktet for kredittgivningen er basert på kundens gjeldsbetjeningsevne i form av innkommende fremtidig kontantstrøm, for eksempel 
lønnsinntekter eller inntekter fra forretningsvirksomheten som finansieres. Bankens risiko for fremtidig tap søkes ytterligere redusert igjennom 
krav om sikkerhetstillelse. Sikkerheter kan for eksempel være i form av fysisk sikkerhet (pant), garantier, kontantdepot eller avtaler om mot-
regning. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret. Negativ pantsettelse, hvor kunden forplikter seg til å holde sine aktiva heftelsesfrie 
vis-à-vis andre långivere, benyttes også som risikoreduserende element.

I tillegg til sikkerheter vil finansielle klausuler være inkludert i de fleste kredittavtaler for bedrifter. Disse klausulene er et ytterligere risiko-
reduserende element som sikrer at DNB tidlig blir oppmerksom på og involvert i eventuelle finansielle utfordringer. Eksempler på finansielle 
klausuler er krav om minimum netto kontantstrøm og egenkapitalgrad. 

Oppfølging av kredittrisiko
Friske kunder
I kredittretningslinjen for bedrifter er det definert at alle kunder skal kredittvurderes minimum en gang årlig. Dette er en komplett gjennomgang 
av alle de risikoer DNB avdekker knyttet til kunde. En ny verdivurdering av alle mottatte sikkerheter er en integrert del av denne årlige vur-
deringen. Beslutnings- og fullmaktsmatrisene gjelder også ved alle fornyelser av eksisterende kreditter. Dette sikrer involvering av personell 
med riktig kompetanse på alle større og kompliserte engasjementer. Friske kunder inkluderer også kunder som har opplevd vesentlig øning i 
kredittrisiko.

Personkunder følges opp i form av en systematisk porteføljeoppfølgning. For spesielt identifiserte engasjement med økt kredittrisiko gjøres det 
oppfølging på individuelt nivå.

Watchlist
Watchlist er konsernets viktigste verktøy for oppfølging av bedriftskunder hvor kredittrisiko har økt. Kunder som er i brudd med finansielle 
klausuler eller hvor det har oppstått en tapshendelse vurderes for oppføring på watchlist. Tapshendelser kan for eksempel være vesentlige 
finansielle problemer eller vesentlige endringer i markedsforhold. I tillegg er det en integrert del av kredittprosessen å vurdere hvorvidt høyrisiko-
kunder (klasse 8-10) skal settes på watchlist. Watchlistkunder følges ekstra tett. Det stilles krav til en hyppigere, ofte kvartalsvis, risikovurdering 
med oppdatert verdivurdering av sikkerheter. I tillegg skal det utarbeides en handlingsplan for å komme ut av den risikosituasjonen som har 
oppstått. Denne ekstra tette oppfølgingen av kunder med økte utfordringer er basert på bankens erfaring med at tett oppfølging både reduserer 
risikoen for at det oppstår tap og minimerer de tap som faktisk oppstår. Ved hver gjennomgang av engasjementer på watchlist vil det bli gjort er
individuell vurdering av behovet nedskrivning. 

Betalingslettelser
Dersom en kunde kommer i finansielle vanskeligheter kan DNB i enkelte tilfeller innvilge lettelser i form av mindre strenge finansielle klausuler 
eller reduserte/utsatte rente- og avdragsbetalinger. Denne typen virkemidler ytes i samsvar med konsernets kredittretningslinjer. Hensikten er å 
bistå kunden gjennom økonomisk krevende perioder når man forventer at kunden vil kunne møte sine forpliktelser på et senere tidspunkt. Dette 
er en del av DNBs strategi for å begrense tap. DNB konsernets samlede eksponering med innvilgede betalingslettelser, i henhold til CRD IV-
definisjon av «forbearance», er vist i følgende tabell:  

Forbearance DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner Gruppe 2 Gruppe 3 Total
Brutto bokført verdi og uttrukne rammer 25 540 15 299 40 839
Forventet kredittap 459 3 673 4 132

Kredittforringet portefølje
Ved kredittforringelse er det svært tett oppfølging av kundene og det er konsernets erfaring at oppfølging i denne fasen krever andre 
supplerende ressurser enn på friske kunder. Kundeengasjement som faller inn i denne kategorien vil enten i sin helhet bli overført til egen enhet 
med spisskompetanse på dette fagfeltet eller kundeteamet vil bli utvidet med personer fra samme enhet. 

Overtatte selskaper og eiendeler
I forbindelse med oppfølging av misligholdte engasjementer vil DNB i noen tilfeller overta eiendeler som er stilt som sikkerhet for lån og garan-
tier. Alle overtatte eiendeler følges vanligvis opp av enheten Konserninvesteringer, som har som hovedmål å sikre/gjenvinne verdier for aksjo-
nærene i DNB gjennom finansiell restrukturering ved overtakelse av selskaper og eiendeler som følge av mislighold. På overtakelsestidspunktet 
verdsettes slike eiendeler til antatt realisasjonsverdi. Avvik fra balanseført verdi av eksponeringene på oppkjøpstidspunktet blir klassifisert som 
nedskrivninger på utlån og garantier i resultatregnskapet. Overtatte eiendeler innregnes i balansen og måles etter førstegangsinnregning i hen-
hold til reglene som gjelder for eiendelen som er overtatt.
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Note 5 Måling av forventet kredittap (forts.)
Måling av forventet kredittap i gruppe 1 og 2 (ECL-modell)
Modellen som benyttes i gruppe 1 og 2 følger fem steg: segmentering, bestemme makroscenarier, bestemme kredittsyklus, beregning av 
forventet tap og vesentlig endring i kredittrisiko. I det etterfølgende vil hvert enkelt steg bli beskrevet i mer detalj.

Segmentering, makroscenarier og kredittsyklusindeks
Vurderingen av vesentlig økning i kredittrisiko og beregning av ECL tar hensyn til tilgjengelig og relevant historisk, aktuell og fremadskuende 
informasjon. For å reflektere effekten av makrodrivere på en rimelig og dokumenterbar måte har DNB delt opp porteføljen med finansielle 
instrumenter i 22 segmenter med sammenfallende risikodrivere. Segmenteringen er gjort på grunnlag av kundens bransje og geografiske 
tilhørighet. Omtrent halvparten av bransjene opererer i et globalt marked hvor det påvirkes av globale risikofaktorer.

På grunnlag av en statistisk regresjonsanalyse er viktige risikodrivere med påvirkning på PD identifisert for de ulike segmentene. Vurderingene 
som er benyttet til utvelgelsen av de ulike risikodriverne, baserer seg på flere kriterier: den statistiske modellens forklaringskraft, en kvalitativ 
rimelighetssjekk (for eksempel om det er fornuftig å inkludere risikodriveren) og et mål om ikke å ha for mange faktorer siden det vil øke 
kompleksiteten unødvendig. Relevante makrodrivere og deres påvirkning på ECL vil variere fra instrument til instrument. Prognoser for hver av 
de relevante risikodriverne (grunnleggende økonomisk scenario) blir primært levert kvartalsvis av DNB Markets og utgjør beste estimat på 
utviklingen i risikodrivere i prognoseperioden. DNB Markets baserer sine prognoser på en rekke informasjonskilder, hovedsakelig ekstern 
markedsinformasjon, men også interne kilder. Prognoseperioden varierer mellom tre og fire år.

Makroprognosene innarbeides i kredittsyklusindeksen (credit cycle index, CCI). CCI viser sammenhengen mellom historisk observerte mislig-
hold og relevante makrofaktorer. Plasseringen på indeksen indikerer om den nåværende tilstanden i økonomien for et gitt segment er bedre 
eller verre enn normalt. Prognosene blir brukt til å fremskrive utviklingen for indeksen i prognoseperioden. Etter prognoseperioden brukes 
regresjon mot gjennomsnittet for CCI. Dette innebærer at kredittsyklusen returnerer til en normal tilstand (det langsiktige gjennomsnittet).

CCI blir videre brukt til å utlede en grunnlinje for PD-kurven for hvert instrument som følger utviklingen i CCI. Hvis CCI går mot bedre tider, vil 
PD alt annet like bli lavere og motsatt.

Flere scenarier
For å reflektere det ikke-lineære forholdet mellom negativ utvikling i kredittrisiko og ECL inkluderes flere scenarier i vurderingen av vesentlig 
økning i kredittrisiko og i målingen av ECL. DNB har løst dette ved å bruke det grunnleggende scenariet for hver risikodriver som utgangspunkt, 
og derfra er CCI- og PD-kurver utledet som beskrevet over. Alternative scenarier modelleres som linjer i en sannsynlighetsfordeling rundt 
grunnlinjen. Denne metoden innebærer at hvert scenario representerer en persentil på sannsynlighetsfordelingen hvor hvert persentil 
representerer en mulig utvikling i kredittrisiko avhengig av den makroøkonomiske utviklingen. 

Sannsynlighetsfordelingens bredde for det enkelte segment avhenger av den historiske volatiliteten i sammenhengen mellom utviklingen i 
risikodrivere og utviklingen i kredittrisiko og ECL. Dette resulterer i en sammenheng hvor høyere volatilitet i et segment, som følge av endring 
i relevante risikodrivere, gir et relativt sett større gap mellom grunnlinjen og de ytre persentilene i fordelingen.

Beregning av forventet kredittap 
Vurderingen av en vesentlig endring i kredittrisiko og målingen av ECL baserer seg på parametere som allerede er i bruk i oppfølgingen av 
kredittrisiko og i målingen av kapitalbehov: PD, LGD og EAD. Parameterne er justert og brukt i beregningen av et forventningsrett ECL-estimat 
i tråd med kravene i IFRS 9. 

Sannsynlighet for mislighold (PD)
DNB anvender en rekke ulike modeller for å bestemme en kundes PD. Valg av modell avhenger av om det er en privat- eller bedriftskunde og 
hvilken bransje kunden opererer innenfor. Utviklingen i kundens PD er en nøkkelkomponent i DNBs overvåkning av kredittrisiko i porteføljen, se 
note 4 Styring av kredittrisiko, og benyttes både i målingen av ECL og i vurderingen av om det har vært vesentlig økning i kredittrisiko etter 
førstegangsinnregning. For å fastsette PD i beregninger av kapitaldekning har DNB fått innvilget tillatelse til å benytte interne kredittmodeller 
(Internal Ratings Based, IRB). Disse modellene er konservative og reflekterer i liten grad konjunkturfølsomheten. For ECL-målingen er det 
behov for å generere en PD som er fremadskuende og tar hensyn til all tilgjengelig relevant informasjon. Dette er avgjørende for å kunne gi et 
forventningsrett og sannsynlighetsvektet estimat av ECL. For å kunne bruke PD i ECL-målingen er det gjort fire tilpasninger i PD-ene fra IRB-
modellene:

 reflektering av makroøkonomiske scenarier er reflektert

 konvertering til forventningsrett, fremadskuende PD

 konvertering av 12-måneders PD til levetids-PD

 fjerning av sikkerhetsmarginen for konservatisme i PD-estimatet

Disse tilpasningene innebærer at PD-er som brukes i ECL-beregningene, reflekterer ledelsens syn på endringer i konjunkturene, og at alle PD-
estimater er forventningsrette. 

NOTE 5 Måling av forventet kredittap (forts.)
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Note 5 Måling av forventet kredittap (forts.)
Med utgangspunkt i de konverterte PD-ene og hensyntatt den fremadskuende kredittsyklusindeksen er to typer PD-er generert og brukt i 
beregningen av ECL:

 En 12-måneders PD er sannsynligheten for at mislighold inntreffer i løpet av de neste 12 månedene (eller over gjenstående levetid hvis 
denne er kortere enn 12 måneder). Denne er brukt til å beregne 12-måneders ECL.

 En PD over instrumentets levetid er sannsynligheten for mislighold beregnet på årsbasis for den resterende levetiden til et finansielt 
instrument. Denne brukes til å vurdere om det har vært vesentlig økning i risiko siden førstegangsinnregning og til å beregne ECL over
forventet levetid. 

Tapsgrad ved mislighold (LGD)
LGD er den andel av EAD som forventes tapt dersom kunden misligholder sine forpliktelser. Beregningen tar blant annet hensyn til sikkerheter 
knyttet til engasjementet, fremtidig kontantstrøm og andre relevante faktorer.

På samme måte som for PD-er bruker DNB IRB LGD-er i kapitaldekningen. For å konvertere IRB LGD-er til IFRS LGD-er er det gjort fire 
justeringer:

 makroøkonomiske scenarier er reflektert

 effektiv rente er brukt til å diskontere estimerte fremtidige kontantstrømmer

 fjernet konservatisme for å generere nøytrale forventningsrette framskrivninger i stedet for nedgangskonjunktur og myndighetspålagte gulv

 fjernet estimerte indirekte kostnader knyttet til realisasjon av sikkerheter

Disse justeringene innebærer at LGD-ene som brukes for ECL-målingen, reflekterer ledelsens forventninger til endringer i konjunkturene og at 
alle LGD-estimater er forventningsrette.

Eksponering ved mislighold (EAD)
EAD angir andel av bevilget engasjement som forventes å være trukket ved et eventuelt framtidig mislighold. EAD er justert for å reflektere 
kontraktsfestede innbetalinger av hovedstol og rente og forventet førtidig innbetaling. Kredittkonverteringsfaktoren som brukes i EAD, gir et 
anslag på hvor stor andel av ubenyttet kredittbevilgning som forventes å ha blitt trukket på tidspunkt for mislighold.

Vesentlig økning i kredittrisiko (gruppering)
Vurderingen av en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer og absolutte kriterier. En 
vesentlig økning i kredittrisiko har inntruffet når en eller flere av forutsetningene nedenfor er oppfylt.

Kvantitative kriterier 
Fastsettelsen av en vesentlig økning i kredittrisiko blir gjort ved å sammenligne det man på tidspunktet for første gangs innregning forventet at 
levetids-PD skulle være på rapporteringstidspunktet med det levetids PD faktisk er på rapporteringstidspunktet. Dersom faktisk levetids-PD på 
rapporteringstidspunktet er høyere enn det man forventet at den skulle være, vurderes det om økningen er vesentlig.

En økning i levetids-PD med en faktor på 2,5 eller mer fra førstegangsinnregning er vurdert å være en vesentlig økning i kredittrisiko. Denne 
grensen er satt på grunnlag av hvor stor økning i kredittrisiko som vil medføre tettere oppfølging av kunden for å sikre at det tas 
hensiktsmessige kreditt- og forretningsbeslutninger. 

I tillegg må endringen i PD utgjøre minimum 0,6 prosentpoeng for at økningen i kredittrisiko skal anses å være vesentlig. I den øvre enden av 
risikoskalaen kreves en endring på 7,5 prosentpoeng eller mer for at økningen i kredittrisiko skal være vesentlig selv om endringen er mindre 
enn 2,5 ganger levetids-PD. Disse grensene reflekterer den høyere sensitiviteten for økt kredittrisiko i den nedre enden av risikoskalaen og den 
lavere sensitiviteten i den øvre enden av risikoskalaen.

Som en del av DNBs kredittrisikostyring bruker konsernet en risikoklassifisering hvor alle kunder er klassifisert på en koherent skala. Dette 
innebærer at en risikoklasse har samme forklaringskraft uavhengig av segment, geografi og produkt. DNB bruker derfor en felles grense for alle 
finansielle instrumenter på hva som utgjør en vesentlig økning i kredittrisiko. For ytterligere informasjon om DNBs risikoskala og -klassifisering 
henvises det til note 4 Styring av kredittrisiko.

Kvalitative kriterier
Kvalitativ informasjon er normalt reflektert gjennom PD-modellene for de enkelte kundegruppene.

Absolutte kriterier
Absolutte kriterier blir brukt, og en vesentlig økning i kredittrisiko har inntruffet hvis:

 kunden er 30 dager over forfall på kontraktens betalingsforpliktelser 

 det er gitt betalingslettelser (forbearance) til en kunde i finansielle vanskeligheter som ikke er alvorlig nok til at kunden er klassifisert som 
kredittforringet

Skjønnsmessige ekspertvurderinger (expert credit judgement)
For mange av inputparameterne i ECL-målingen anvendes profesjonelt skjønn. Vurderingen av makroprognosene og effekten på den 
framskrevne kredittsyklusindeksen er viktig skjønn, og DNB har etablert et rådgivende organ for Konserndirektør Finans for å ivareta dette. 
Forumets oppgave er å vurdere om den predikerte kredittsyklusindeksen for hvert segment reflekterer ledelsens syn på den forventede
fremtidige økonomiske utviklingen.
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Note 5 Måling av forventet kredittap (forts.)
Måling av forventet kredittap i gruppe 1 og 2 (ECL-modell)
Modellen som benyttes i gruppe 1 og 2 følger fem steg: segmentering, bestemme makroscenarier, bestemme kredittsyklus, beregning av 
forventet tap og vesentlig endring i kredittrisiko. I det etterfølgende vil hvert enkelt steg bli beskrevet i mer detalj.

Segmentering, makroscenarier og kredittsyklusindeks
Vurderingen av vesentlig økning i kredittrisiko og beregning av ECL tar hensyn til tilgjengelig og relevant historisk, aktuell og fremadskuende 
informasjon. For å reflektere effekten av makrodrivere på en rimelig og dokumenterbar måte har DNB delt opp porteføljen med finansielle 
instrumenter i 22 segmenter med sammenfallende risikodrivere. Segmenteringen er gjort på grunnlag av kundens bransje og geografiske 
tilhørighet. Omtrent halvparten av bransjene opererer i et globalt marked hvor det påvirkes av globale risikofaktorer.

På grunnlag av en statistisk regresjonsanalyse er viktige risikodrivere med påvirkning på PD identifisert for de ulike segmentene. Vurderingene 
som er benyttet til utvelgelsen av de ulike risikodriverne, baserer seg på flere kriterier: den statistiske modellens forklaringskraft, en kvalitativ 
rimelighetssjekk (for eksempel om det er fornuftig å inkludere risikodriveren) og et mål om ikke å ha for mange faktorer siden det vil øke 
kompleksiteten unødvendig. Relevante makrodrivere og deres påvirkning på ECL vil variere fra instrument til instrument. Prognoser for hver av 
de relevante risikodriverne (grunnleggende økonomisk scenario) blir primært levert kvartalsvis av DNB Markets og utgjør beste estimat på 
utviklingen i risikodrivere i prognoseperioden. DNB Markets baserer sine prognoser på en rekke informasjonskilder, hovedsakelig ekstern 
markedsinformasjon, men også interne kilder. Prognoseperioden varierer mellom tre og fire år.

Makroprognosene innarbeides i kredittsyklusindeksen (credit cycle index, CCI). CCI viser sammenhengen mellom historisk observerte mislig-
hold og relevante makrofaktorer. Plasseringen på indeksen indikerer om den nåværende tilstanden i økonomien for et gitt segment er bedre 
eller verre enn normalt. Prognosene blir brukt til å fremskrive utviklingen for indeksen i prognoseperioden. Etter prognoseperioden brukes 
regresjon mot gjennomsnittet for CCI. Dette innebærer at kredittsyklusen returnerer til en normal tilstand (det langsiktige gjennomsnittet).

CCI blir videre brukt til å utlede en grunnlinje for PD-kurven for hvert instrument som følger utviklingen i CCI. Hvis CCI går mot bedre tider, vil 
PD alt annet like bli lavere og motsatt.

Flere scenarier
For å reflektere det ikke-lineære forholdet mellom negativ utvikling i kredittrisiko og ECL inkluderes flere scenarier i vurderingen av vesentlig 
økning i kredittrisiko og i målingen av ECL. DNB har løst dette ved å bruke det grunnleggende scenariet for hver risikodriver som utgangspunkt, 
og derfra er CCI- og PD-kurver utledet som beskrevet over. Alternative scenarier modelleres som linjer i en sannsynlighetsfordeling rundt 
grunnlinjen. Denne metoden innebærer at hvert scenario representerer en persentil på sannsynlighetsfordelingen hvor hvert persentil 
representerer en mulig utvikling i kredittrisiko avhengig av den makroøkonomiske utviklingen. 

Sannsynlighetsfordelingens bredde for det enkelte segment avhenger av den historiske volatiliteten i sammenhengen mellom utviklingen i 
risikodrivere og utviklingen i kredittrisiko og ECL. Dette resulterer i en sammenheng hvor høyere volatilitet i et segment, som følge av endring 
i relevante risikodrivere, gir et relativt sett større gap mellom grunnlinjen og de ytre persentilene i fordelingen.

Beregning av forventet kredittap 
Vurderingen av en vesentlig endring i kredittrisiko og målingen av ECL baserer seg på parametere som allerede er i bruk i oppfølgingen av 
kredittrisiko og i målingen av kapitalbehov: PD, LGD og EAD. Parameterne er justert og brukt i beregningen av et forventningsrett ECL-estimat 
i tråd med kravene i IFRS 9. 

Sannsynlighet for mislighold (PD)
DNB anvender en rekke ulike modeller for å bestemme en kundes PD. Valg av modell avhenger av om det er en privat- eller bedriftskunde og 
hvilken bransje kunden opererer innenfor. Utviklingen i kundens PD er en nøkkelkomponent i DNBs overvåkning av kredittrisiko i porteføljen, se 
note 4 Styring av kredittrisiko, og benyttes både i målingen av ECL og i vurderingen av om det har vært vesentlig økning i kredittrisiko etter 
førstegangsinnregning. For å fastsette PD i beregninger av kapitaldekning har DNB fått innvilget tillatelse til å benytte interne kredittmodeller 
(Internal Ratings Based, IRB). Disse modellene er konservative og reflekterer i liten grad konjunkturfølsomheten. For ECL-målingen er det 
behov for å generere en PD som er fremadskuende og tar hensyn til all tilgjengelig relevant informasjon. Dette er avgjørende for å kunne gi et 
forventningsrett og sannsynlighetsvektet estimat av ECL. For å kunne bruke PD i ECL-målingen er det gjort fire tilpasninger i PD-ene fra IRB-
modellene:

 reflektering av makroøkonomiske scenarier er reflektert

 konvertering til forventningsrett, fremadskuende PD

 konvertering av 12-måneders PD til levetids-PD

 fjerning av sikkerhetsmarginen for konservatisme i PD-estimatet

Disse tilpasningene innebærer at PD-er som brukes i ECL-beregningene, reflekterer ledelsens syn på endringer i konjunkturene, og at alle PD-
estimater er forventningsrette. 

NOTE 5 Måling av forventet kredittap (forts.)
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Note 5 Måling av forventet kredittap (forts.)
Definisjonen av mislighold og kredittforringede eksponeringer i gruppe 3 
Definisjonen av kredittforringet er sammenstilt med definisjonen av mislighold brukt for kapitalstyring. 

Et finansielt instrument skal anses som misligholdt dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager hvor forfalt beløp er større enn 2 000 kroner, 
og hvor misligholdet ikke skyldes forsinkelser eller tilfeldige forhold hos motparten.

Et engasjement skal også anses som misligholdt dersom konsernet:

 som følge av svekket kredittverdighet hos motparten foretar nedskrivning, og beløpet ikke er uvesentlig 

 avtaler endringer i vilkårene som følge av betalingsproblemer hos motparten, og det må antas at dette reduserer verdien av 
kontantstrømmen med et ikke uvesentlig beløp

 som følge av svekket kredittverdighet hos motparten avhender en fordring til underkurs og underkursen ikke er uvesentlig

 har grunnlag for å anta at det vil bli åpnet gjeldsforhandling, konkurs eller offentlig administrasjon hos motparten

 av andre grunner antar at forpliktelsen ikke vil bli oppfylt (antesipert mislighold)

Et engasjement skal vurderes som antesipert misligholdt dersom det er sannsynlig at kunden ikke vil ha betjeningsevne for sine samlede 
gjeldsforpliktelser innenfor sin ordinære drift (unlikeliness to pay). 

Måling av forventet kredittap for kredittforringede finansielle instrumenter
I DNB blir ECL for kredittforringede finansielle instrumenter beregnet individuelt per kunde og uten bruk av modellert input. ECL-avsetningen er 
estimert som forskjellen mellom balanseført verdi og netto nåverdi av de estimerte framtidige kontantstrømmene, diskontert med den opprin-
nelige effektive renten. De estimerte framtidige kontantstrømmene er basert på utviklingen i kundens eksponering, tidligere erfaring med 
kunden, det sannsynlige resultatet av forhandlinger og forventet makroøkonomisk utvikling som vil påvirke kundens forventede kontantstrøm. 
Dersom eksponeringen er sikret, vil verdien av sikkerheten i et fortsatt drift-scenario bli inkludert i de estimerte framtidige kontantstrømmene, 
uavhengig om overtakelse er sannsynlig eller ikke. Når den estimerte framtidige kontantstrømvektingen fastsettes, inkluderes to mulige 
scenarioer, begge forutsatt fortsatt drift. I tillegg er sannsynligheten for gjeldsforhandling og konkurs hensyntatt i et likvideringsscenario, 
inkludert sannsynligheten for at eiendeler etablert som sikkerhet vill bli overtatt eller solgt. Sikkerheten er målt til virkelig verdi, hvor det 
brukes anerkjente metoder for å måle underliggende eiendeler.

DNBs prosedyrer for konstatering av tap
DNB konstaterer og reduserer dermed balanseført verdi av en finansiell eiendel når det ikke er rimelige forventninger om gjenvinning. Det kan 
for eksempel være tilfelle når en rettsinstans har kommet til en endelig beslutning, en beslutning om ettergivelse av gjeld er tatt eller en overens-
komst om gjeldssanering er inngått. Konstatering kan gjelde hele eiendelen eller en andel av eiendelen og kan utgjøre en fraregningshendelse. 
DNB opprettholder det rettslige kravet mot kunder selv om konstateringen er gjennomført. For bedriftskunder er det en forskjell mellom interne 
konstateringer og gjeldsettergivelse. I sistnevnte tilfelle opprettholder DNB ikke det rettslige kravet. 

Usikkerhet ved måling
Måling av forventet kredittap innebærer økt kompleksitet, og ledelsen må vise profesjonelt skjønn for mange av de viktigste forutsetningene som 
er brukt som input i målingen. For gruppe 1 og 2 er estimatusikkerhet i ECL-beregningen relatert til fastsettelsen av PD, LGD og EAD. Dette 
gjelder både ved benyttelse av historiske data i utviklingen og kalibreringen av modeller og ved utøvelse av skjønn ved fastsettelsen av disse 
parameterne som del av kredittprosessen. Videre, beslutningen om hvordan segmenteringen av låneporteføljen skal gjøres, identifisering av 
relevante risikodrivere for hvert segment og prognosene for hver risikodriver skaper også estimatusikkerhet. 

Andre områder med vesentlig estimatusikkerhet er fastsettelsen av flere framtidige økonomiske scenarier, estimering av forventet levetid, 
beslutning om kriteriet for mislighold er oppfylt og vurdering av vesentlig økning i kredittrisiko. 

For eksponeringer i gruppe 3 hvor ECL er målt individuelt per kunde, anvendes betydelig skjønn ved fastsettelse av forutsetningene som er 
benyttet for kundens framtidige kontantstrøm og forutsetninger relatert til verdsettelsen av sikkerheter, inkludert tidspunktet for den potensielle 
overtakelsen av sikkerheter. 
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Note 6 Kreditteksponering og sikkerheter

Kreditteksponering og sikkerheter per 31. desember 2018 DNB-konsernet 
Maksimal 

eksponering Sikkerhet i Sikkerhet i Øvrig 
Beløp i millioner kroner for kredittrisiko eiendom verdipapirer sikkerhet 1)

Fordringer på sentralbanker 154 470 30 241
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 130 146 74 939 363
Utlån til kunder 1 597 758 1 015 239 62 049 262 553
Sertifikater og obligasjoner 409 328
Finansielle derivater 124 755 26 172 87 652
Andre eiendeler 45 742
Sum maksimal eksponering for kredittrisiko i balansen 2 462 198 1 015 239 193 401 350 568
Garantier 15 732 28 4 441
Udisponerte kredittrammer og tilbud 609 886 118 579 79 376
Andre forpliktelser 81 512 7 633 15 277
Sum maksimal eksponering for kredittrisiko utenfor balansen 707 130 126 239 99 094
Sum 3 169 328 1 141 478 193 401 449 662

Herav gjenstand for forventet kredittap:

Fordringer på sentralbanker 154 470 30 241
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 130 146 74 939 363
Utlån til kunder 1 535 282 954 731 62 049 262 485
Sertifikater og obligasjoner 90 716
Sum maksimal eksponering for kredittrisiko i balansen 1 910 614 954 731 167 229 262 848
Garantier 15 732 28 4 441
Udisponerte kredittrammer og tilbud 609 886 118 347 79 280
Andre forpliktelser 81 512 7 556 15 073
Sum maksimal eksponering for kredittrisiko utenfor balansen 707 130 125 931 98 794
Sum 2 617 744 1 080 662 167 229 361 643

Herav gruppe 3:

Utlån til kunder 19 524 3 625 12 713
Sum maksimal eksponering for kredittrisiko i balansen 19 524 3 625 12 713
Garantier 1 090 324
Udisponerte kredittrammer og tilbud 1 830 144 575
Andre forpliktelser 662 89 204
Sum maksimal eksponering for kredittrisiko utenfor balansen 3 583 233 1 103
Sum 23 107 3 858 13 816

1) Øvrig sikkerhet inkluderer blant annet vurdert markedsverdi av løsøre, kausjon, skip samt kontanter i tillegg til andre kredittforbedringer som nettingavtaler og 
mottatte garantier.

Det er ikke innregnet tapsavsetning for finansielle eiendeler på 2 085 millioner kroner i gruppe 3 på grunn av sikkerhetsstillelsen.

Tabellen ovenfor inkluderer balanseposter og poster utenfor balansen med kredittrisiko, og vurdert verdi av tilhørende sikkerheter. Der markeds-
verdier er tilgjengelig er disse benyttet. I hovedsak er det foretatt estimering av markedsverdier basert på ulike teknikker avhengig av sikkerhets-
type. Innenfor eiendom er det benyttet modeller som estimerer verdien av sikkerhetene basert på markedsparametere for tilsvarende eiendom-
mer. Tilsvarende teknikker er benyttet på øvrige ikke-finansielle sikkerheter. Markedsverdien av sikkerheter inkludert i tabellen er begrenset til 
maksimal kreditteksponering på det enkelte utlån eller engasjement for å gi uttrykk for effektiv tilgjengelig sikkerhetsverdi.

Nedenfor er det gitt kommentarer til de vesentligste postene per 31. desember 2018:

 Fordringer på sentralbanker: Fordringer på Norges Bank utgjør 6 625 millioner kroner. Forretninger med sentralbanker utenfor Norge er 
kortsiktige og gjøres hovedsakelig med OECD-land. 

 Utlån til kunder: Se omtale under avsnittet "Retningslinjer for kredittvirksomhet" i note 4 Styring av kredittrisiko.

 Sertifikater og obligasjoner: Konsernets investeringer i sertifikater og obligasjoner gjøres innenfor rammer for markedsrisiko godkjent av 
styret.

 Finansielle derivater: Øvrige sikkerheter representerer adgangen til netting mot annet mellomværende med kundene og mottatt 
kontantsikkerhet.

 Garantier: Se omtale under avsnittet "Retningslinjer for kredittvirksomhet" i note 4 Styring av kredittrisiko.

 Udisponerte kredittrammer og tilbud: Tilbud om lån, kreditter eller kredittrammer inngår med 117 853 millioner kroner i maksimal kreditt-
eksponering. For slik eksponering er det ikke etablert formelle sikkerheter, og vurdert verdi av disse inngår ikke i tabellen. Etablering av 
sikkerheter gjøres i sammenheng med kundens eventuelle aksept av tilbudet. Vurderingen av verdi av eventuelle sikkerheter i forbindelse 
med tilbud følger prosedyre og kriterier omtalt under avsnittet ”Retningslinjer for kredittvirksomhet" i note 4 Styring av kredittrisiko.
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Note 5 Måling av forventet kredittap (forts.)
Definisjonen av mislighold og kredittforringede eksponeringer i gruppe 3 
Definisjonen av kredittforringet er sammenstilt med definisjonen av mislighold brukt for kapitalstyring. 

Et finansielt instrument skal anses som misligholdt dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager hvor forfalt beløp er større enn 2 000 kroner, 
og hvor misligholdet ikke skyldes forsinkelser eller tilfeldige forhold hos motparten.

Et engasjement skal også anses som misligholdt dersom konsernet:

 som følge av svekket kredittverdighet hos motparten foretar nedskrivning, og beløpet ikke er uvesentlig 

 avtaler endringer i vilkårene som følge av betalingsproblemer hos motparten, og det må antas at dette reduserer verdien av 
kontantstrømmen med et ikke uvesentlig beløp

 som følge av svekket kredittverdighet hos motparten avhender en fordring til underkurs og underkursen ikke er uvesentlig

 har grunnlag for å anta at det vil bli åpnet gjeldsforhandling, konkurs eller offentlig administrasjon hos motparten

 av andre grunner antar at forpliktelsen ikke vil bli oppfylt (antesipert mislighold)

Et engasjement skal vurderes som antesipert misligholdt dersom det er sannsynlig at kunden ikke vil ha betjeningsevne for sine samlede 
gjeldsforpliktelser innenfor sin ordinære drift (unlikeliness to pay). 

Måling av forventet kredittap for kredittforringede finansielle instrumenter
I DNB blir ECL for kredittforringede finansielle instrumenter beregnet individuelt per kunde og uten bruk av modellert input. ECL-avsetningen er 
estimert som forskjellen mellom balanseført verdi og netto nåverdi av de estimerte framtidige kontantstrømmene, diskontert med den opprin-
nelige effektive renten. De estimerte framtidige kontantstrømmene er basert på utviklingen i kundens eksponering, tidligere erfaring med 
kunden, det sannsynlige resultatet av forhandlinger og forventet makroøkonomisk utvikling som vil påvirke kundens forventede kontantstrøm. 
Dersom eksponeringen er sikret, vil verdien av sikkerheten i et fortsatt drift-scenario bli inkludert i de estimerte framtidige kontantstrømmene, 
uavhengig om overtakelse er sannsynlig eller ikke. Når den estimerte framtidige kontantstrømvektingen fastsettes, inkluderes to mulige 
scenarioer, begge forutsatt fortsatt drift. I tillegg er sannsynligheten for gjeldsforhandling og konkurs hensyntatt i et likvideringsscenario, 
inkludert sannsynligheten for at eiendeler etablert som sikkerhet vill bli overtatt eller solgt. Sikkerheten er målt til virkelig verdi, hvor det 
brukes anerkjente metoder for å måle underliggende eiendeler.

DNBs prosedyrer for konstatering av tap
DNB konstaterer og reduserer dermed balanseført verdi av en finansiell eiendel når det ikke er rimelige forventninger om gjenvinning. Det kan 
for eksempel være tilfelle når en rettsinstans har kommet til en endelig beslutning, en beslutning om ettergivelse av gjeld er tatt eller en overens-
komst om gjeldssanering er inngått. Konstatering kan gjelde hele eiendelen eller en andel av eiendelen og kan utgjøre en fraregningshendelse. 
DNB opprettholder det rettslige kravet mot kunder selv om konstateringen er gjennomført. For bedriftskunder er det en forskjell mellom interne 
konstateringer og gjeldsettergivelse. I sistnevnte tilfelle opprettholder DNB ikke det rettslige kravet. 

Usikkerhet ved måling
Måling av forventet kredittap innebærer økt kompleksitet, og ledelsen må vise profesjonelt skjønn for mange av de viktigste forutsetningene som 
er brukt som input i målingen. For gruppe 1 og 2 er estimatusikkerhet i ECL-beregningen relatert til fastsettelsen av PD, LGD og EAD. Dette 
gjelder både ved benyttelse av historiske data i utviklingen og kalibreringen av modeller og ved utøvelse av skjønn ved fastsettelsen av disse 
parameterne som del av kredittprosessen. Videre, beslutningen om hvordan segmenteringen av låneporteføljen skal gjøres, identifisering av 
relevante risikodrivere for hvert segment og prognosene for hver risikodriver skaper også estimatusikkerhet. 

Andre områder med vesentlig estimatusikkerhet er fastsettelsen av flere framtidige økonomiske scenarier, estimering av forventet levetid, 
beslutning om kriteriet for mislighold er oppfylt og vurdering av vesentlig økning i kredittrisiko. 

For eksponeringer i gruppe 3 hvor ECL er målt individuelt per kunde, anvendes betydelig skjønn ved fastsettelse av forutsetningene som er 
benyttet for kundens framtidige kontantstrøm og forutsetninger relatert til verdsettelsen av sikkerheter, inkludert tidspunktet for den potensielle 
overtakelsen av sikkerheter. 
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Note 7 Kreditteksponering per risikoklasse

Tabellen under viser utlån til kunder og finansielle garantier og utrukne rammer til kunder per risikoklasse. Beløpene er brutto bokført verdi og
maksimal eksponering før nedskrivninger. 

Kreditteksponering per risikoklasse per 31. desember 2018 DNB-konsernet 
Utlån

Lån til virkelig 
Beløp i millioner kroner Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 verdi Totalt
Risikoklasse basert på sannsynlighet for mislighold

1 - 4 1 101 218 3 323 50 632 1 155 173
5 - 7 308 646 41 850 11 157 361 652
8 - 10 25 151 37 149 632 62 931
Kredittforringet 27 846 54 27 900

Totalt 1 435 014 82 321 27 846 62 476 1 607 656

Finansielle garantier og utrukne rammer
Beløp i millioner kroner Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Totalt
Risikoklasse basert på sannsynlighet for mislighold

1 - 4 519 987 3 417 523 405
5 - 7 96 680 11 055 107 735
8 - 10 10 635 14 989 25 624
Kredittforringet 4 152 4 152

Totalt 627 302 29 462 4 152 660 916

Note 8 Nedskrivninger på finansielle instrumenter
DNB-konsernet 

2018
Beløp i millioner kroner Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Totalt
Opprettede og kjøpte (34) (14) (1) (49)
Økt forventet kredittap (352) (1 739) (5 296) (7 387)
Redusert forventet kredittap 459 4 730 2 888 8 078
Fraregning 22 13 6 42
Konstateringer (2) (730) (732)
Inngått på tidligere konstaterte tap 187 187
Annet 0 0 0
Totale nedskrivninger 96 2 989 (2 946) 139

Kontraktsregulerte utestående beløp for finansielle eiendeler som ble nedskrevet i løpet av rapporteringsperioden, og som fremdeles er 
underlagt håndhevingsaktiviteter var 95 millioner kroner per 31. desember 2018.
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Note 9 Utvikling i brutto bokført verdi og maksimal eksponering 

Tabellen under avstemmer inngående mot utgående balanse for brutto bokført verdi og maksimal eksponering for utlån til kunder til amortisert 
kost og finansielle garantier og utrukne rammer. Avstemmingspostene inkluderer følgende:

 Overføringer mellom grupper som følge av vesentlig endring i kredittrisiko.

 Endringer som skyldes fraregning av lån og finansielle garantier og utrukne rammer i løpet av perioden.

 Endringer som skyldes opprettelse av nye finansielle instrumenter i løpet av perioden.

 Valutakursendringer og andre endringer som påvirker brutto bokført verdi og maksimal eksponering.

Utlån til amortisert kost DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Totalt 
Brutto bokført verdi per 1. januar 2018 1 376 314 90 102 25 843 1 492 259
Overføring til gruppe 1 58 153 (57 295) (858) 0
Overføring til gruppe 2 (74 482) 76 922 (2 440)
Overføring til gruppe 3 (3 982) (11 865) 15 847
Opprettede og kjøpte 441 044 4 704 4 268 450 015
Fraregning (363 286) (20 347) (14 856) (398 489)
Valutakursendringer 1 253 101 41 1 396
Annet
Brutto bokført verdi per 31. desember 2018 1 435 014 82 321 27 846 1 545 180

Finansielle garantier og utrukne rammer DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Totalt 
Maksimal eksponering per 1. januar 2018 651 248 28 358 3 208 682 814
Overføring til gruppe 1 14 184 (13 415) (769)
Overføring til gruppe 2 (20 916) 21 665 (749)
Overføring til gruppe 3 (1 663) (1 587) 3 250
Opprettede og kjøpte 247 002 5 247 3 599 255 848
Utløpt (265 698) (11 201) (4 400) (281 298)
Valutakursendringer 3 177 394 13 3 584
Annet (32) (32)
Maksimal eksponering per 31. desember 2018 627 302 29 462 4 152 660 916
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Note 10 Utvikling i akkumulerte nedskrivninger av finansielle instrumenter

Tabellen under avstemmer inngående mot utgående balanse for akkumulerte nedskrivninger på utlån til kunder til amortisert kost og finansielle 
garantier og utrukne rammer. Avstemmingspostene inkluderer følgende:

 Overføringer mellom grupper som følge av vesentlig endring i kredittrisiko. Overføringen antas å skje før den etterfølgende nymålingen av
avsetningen.

 Endringer som skyldes overføring mellom 12-måneders forventet kredittap i gruppe 1 og forventet kredittap i levetiden i gruppene 2 og 3. 

 Endringer i avsetning som skyldes opprettelse av nye finansielle instrumenter i løpet av perioden.

 Økninger og nedganger i forventet kredittap som følge av endringer i parametre og forutsetninger, inkludert makrofremskrivninger, i tillegg til 
effekten av delvis tilbakebetaling på eksisterende fasiliteter og tilbakeføring av tidsverdien av diskonterte verdier grunnet tidsforløp.

 Endringer i avsetning som skyldes fraregning av finansielle garantier og utrukne rammer i løpet av perioden.

 Konstateringer, valutakursendringer og andre endringer som påvirker det forventede kredittapet.

Utlån til amortisert kost DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Totalt 
Akkumulerte nedskrivninger per 1. januar 2018 (382) (3 082) (8 710) (12 174)
Overføring til gruppe 1 (454) 425 29 (0)
Overføring til gruppe 2 79 (281) 202 (0)
Overføring til gruppe 3 3 1 351 (1 353)
Opprettede og kjøpte (176) (161) (336)
Økt forventet kredittap (160) (944) (6 158) (7 262)
Redusert (reversert) forventet kredittap 866 1 200 4 770 6 835
Konstatering 2 895 2 895
Fraregning (124) 275 4 155
Valutakursendringer (2) (7) (0) (10)
Akkumulerte nedskrivninger per 31. desember 2018 (352) (1 225) (8 321) (9 898)

Finansielle garantier og utrukne rammer DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Totalt 
Akkumulerte nedskrivninger per 1. januar 2018 (171) (2 128) (511) (2 810)
Overføring til gruppe 1 (194) 194
Overføring til gruppe 2 27 (31) 4
Overføring til gruppe 3 0 584 (584)
Opprettede og kjøpte (134) (338) (472)
Økt forventet kredittap (49) (580) (316) (945)
Redusert (reversert) forventet kredittap 371 958 821 2 150
Utløpt 2 370 17 389
Valutakursendringer (1) (30) 0 (31)
Akkumulerte nedskrivninger per 31. desember 2018 (149) (1 001) (569) (1 719)

NOTE 10 Utvikling i akkumulerte nedskrivninger av finansielle instrumenter
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Note 11 Utlån og finansielle garantier og utrukne rammer til kunder etter 
næringssegment

Utlån DNB-konsernet 
Akkumulerte nedskrivninger

Brutto 
bokført Lån til 

Beløp i millioner kroner verdi Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 virkelig verdi Totalt 

Bank, forsikring og porteføljeforvaltning 65 390 (9) (4) (55) 65 322

Næringseiendom 169 204 (9) (43) (261) 179 169 069

Sjøfart 58 769 (67) (117) (655) 57 931

Olje, gass og offshore 61 201 (54) (586) (4 336) 56 225

Energiproduksjon og fornybar kraft 30 556 (8) (85) (107) 30 355

Helsetjenester 22 601 (7) (9) (0) 22 585

Offentlig, stat og kommune 22 303 (0) (1) (0) 22 301

Fiske, fiskeoppdrett og jordbruk 34 983 (3) (13) (70) 165 35 063

Handel 40 210 (15) (13) (595) 65 39 653

Industri 45 914 (19) (9) (339) 21 45 568

Teknologi, media og telekom 28 336 (28) (4) (30) 18 28 292

Tjenesteyting 65 666 (18) (18) (545) 205 65 290

Boligeiendom 91 562 (6) (7) (222) 375 91 702

Personkunder 760 144 (91) (288) (679) 61 368 820 454

Øvrige næringer 48 341 (17) (30) (427) 80 47 948

Utlån per 31. desember 2018 1) 1 545 180 (352) (1 225) (8 321) 62 476 1 597 758

1) Herav NOK 38 783 millioner i repo handelsvolumer.

Finansielle garantier og utrukne rammer DNB-konsernet 
Akkumulerte nedskrivninger

Maksimal Lån til 
Beløp i millioner kroner eksponering Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 virkelig verdi Totalt 

Bank, forsikring og porteføljeforvaltning 24 270 (7) (7) (0) 24 256

Næringseiendom 26 867 (2) (1) (4) 26 861

Energiproduksjon og fornybar kraft 10 605 (6) (22) 10 577

Fiske, fiskeoppdrett og jordbruk 73 945 (53) (809) (322) 72 761

Helsetjenester 30 481 (4) (38) 0 30 439

Industri 24 000 (7) (0) 23 992

Olje, gass og offshore 10 711 (0) 10 711

Offentlig, stat og kommune 14 578 (3) (1) (3) 14 571

Boligeiendom 30 386 (9) (5) (98) 30 275

Tjenesteyting 56 392 (16) (28) (5) 56 343

Sjøfart 17 799 (8) (3) (2) 17 785

Teknologi, media og telekom 26 142 (11) (11) (11) 26 109

Handel 34 240 (2) (3) (2) 34 232

Personkunder 241 943 (15) (63) (0) 241 866

Øvrige næringer 38 558 (6) (10) (123) 38 419

Finansielle garantier og utrukne rammer per 31. desember 2018 660 916 (149) (1 001) (569) 659 197
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Tabellen under avstemmer inngående mot utgående balanse for akkumulerte nedskrivninger på utlån til kunder til amortisert kost og finansielle 
garantier og utrukne rammer. Avstemmingspostene inkluderer følgende:

 Overføringer mellom grupper som følge av vesentlig endring i kredittrisiko. Overføringen antas å skje før den etterfølgende nymålingen av
avsetningen.

 Endringer som skyldes overføring mellom 12-måneders forventet kredittap i gruppe 1 og forventet kredittap i levetiden i gruppene 2 og 3. 

 Endringer i avsetning som skyldes opprettelse av nye finansielle instrumenter i løpet av perioden.

 Økninger og nedganger i forventet kredittap som følge av endringer i parametre og forutsetninger, inkludert makrofremskrivninger, i tillegg til 
effekten av delvis tilbakebetaling på eksisterende fasiliteter og tilbakeføring av tidsverdien av diskonterte verdier grunnet tidsforløp.

 Endringer i avsetning som skyldes fraregning av finansielle garantier og utrukne rammer i løpet av perioden.

 Konstateringer, valutakursendringer og andre endringer som påvirker det forventede kredittapet.

Utlån til amortisert kost DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Totalt 
Akkumulerte nedskrivninger per 1. januar 2018 (382) (3 082) (8 710) (12 174)
Overføring til gruppe 1 (454) 425 29 (0)
Overføring til gruppe 2 79 (281) 202 (0)
Overføring til gruppe 3 3 1 351 (1 353)
Opprettede og kjøpte (176) (161) (336)
Økt forventet kredittap (160) (944) (6 158) (7 262)
Redusert (reversert) forventet kredittap 866 1 200 4 770 6 835
Konstatering 2 895 2 895
Fraregning (124) 275 4 155
Valutakursendringer (2) (7) (0) (10)
Akkumulerte nedskrivninger per 31. desember 2018 (352) (1 225) (8 321) (9 898)

Finansielle garantier og utrukne rammer DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Totalt 
Akkumulerte nedskrivninger per 1. januar 2018 (171) (2 128) (511) (2 810)
Overføring til gruppe 1 (194) 194
Overføring til gruppe 2 27 (31) 4
Overføring til gruppe 3 0 584 (584)
Opprettede og kjøpte (134) (338) (472)
Økt forventet kredittap (49) (580) (316) (945)
Redusert (reversert) forventet kredittap 371 958 821 2 150
Utløpt 2 370 17 389
Valutakursendringer (1) (30) 0 (31)
Akkumulerte nedskrivninger per 31. desember 2018 (149) (1 001) (569) (1 719)

NOTE 11 Utlån og finansielle garantier og utrukne rammer til kunder etter næringssegment
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Note 12 Markedsrisiko

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

DNB kvantifiserer risiko ved å beregne økonomisk kapital for de enkelte risikoformene og for konsernets samlede risiko, se note 4 Styring av 
kredittrisiko. Økonomisk kapital for markedsrisiko skal med en sannsynlighet på 99,9 prosent dekke alle potensielle tap knyttet til markedsrisiko i 
løpet av de kommende tolv månedene. Eksponeringene som inngår i modellen kan være faktisk eksponering eller rammer. For DNB 
Livsforsikring tas det i tillegg hensyn til forpliktelsene som følge av rentegarantien, bufferne som beskytter egenkapitalen og en dynamisk porte-
føljestyring. 

Økonomisk kapital for samlet markedsrisiko i DNB-konsernet ved utgangen av 2018 var på 13,9 milliarder kroner, mot 10,6 milliarder kroner i 
2017. Økningen skyldes økt aksjebeholdning i DNB Livsforsikring som følge av ny strategi. I tillegg ble bufferne i DNB Livsforsikring redusert 
som følge av fallet i aksjemarkedet i siste kvartal i 2018. Markedsrisiko utgjorde 20,3 prosent av total økonomisk kapital ved utgangen av 2018, 
noe som er innenfor rammen for konsernets risikoappetitt.

Note 13 Rentefølsomhet
Rentefølsomhet per tidsperiode
Verdien av poster på og utenfor balansen påvirkes av endringer i rentenivået. Tabellen viser potensielt tap for DNB-konsernet eksklusive DNB 
Livsforsikring, Baltikum og Polen ved en endring i rentenivået på ett prosentpoeng. Beregningene tar utgangspunkt i en tenkt situasjon hvor 
renteendringene for samtlige valutaslag går i DNBs disfavør i forhold til konsernets posisjoner. Likeledes antas renteendringene innenfor 
samtlige tidsintervaller hver for seg å være ufordelaktige for konsernet. Tallene vil således reflektere maksimalt tap for DNB. 

Beregningene er gjort med utgangspunkt i konsernets posisjoner per 31. desember og markedsrentene på samme tidspunkt. Tabellen omfatter 
ikke administrativ renterisiko og renterisiko knyttet til ikke-rentebærende eiendeler.

DNB-konsernet 1)

Fra 1 Fra 3 
Inntil måned inntil måneder Fra 1 år 

Beløp i millioner kroner 1 måned 3 måneder inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år Totalt 

31. desember 2018
NOK 445 73 750 332 255 155
USD 91 1 1 97 83 86
EUR 65 32 85 27 25 40
GBP 7 8 3 7 2
SEK 10 6 12 8 4 7
Annen valuta 15 34 30 9 4 57

31. desember 2017
NOK 392 117 350 175 194 94
USD 51 47 52 23 53 77
EUR 42 117 48 7 2 129
GBP 3 6 10 1 2 3
SEK 33 14 6 27 5 21
Annen valuta 17 20 13 7 12 46

1) Gjelder DNB-konsernet eksklusive DNB Livsforsikring og Baltikum og Polen.
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Markedsrisiko er risiko for tap eller reduserte fremtidige inntekter som følge av endringer i markedspriser eller kurser. Risikoen oppstår som 
følge av bankens usikrede transaksjoner og eksponering i valuta-, eiendoms-, rente-, råvare-, kreditt- og egenkapitalmarkedene. Risikonivået 
blir bestemt av volatilitet i markedsprisene og posisjonenes størrelse. 

DNB kvantifiserer risiko ved å beregne økonomisk kapital for de enkelte risikoformene og for konsernets samlede risiko, se note 4 Styring av 
kredittrisiko. Økonomisk kapital for markedsrisiko skal med en sannsynlighet på 99,9 prosent dekke alle potensielle tap knyttet til markedsrisiko i 
løpet av de kommende tolv månedene. Eksponeringene som inngår i modellen kan være faktisk eksponering eller rammer. For DNB 
Livsforsikring tas det i tillegg hensyn til forpliktelsene som følge av rentegarantien, bufferne som beskytter egenkapitalen og en dynamisk porte-
føljestyring. 

Økonomisk kapital for samlet markedsrisiko i DNB-konsernet ved utgangen av 2018 var på 13,9 milliarder kroner, mot 10,6 milliarder kroner i 
2017. Økningen skyldes økt aksjebeholdning i DNB Livsforsikring som følge av ny strategi. I tillegg ble bufferne i DNB Livsforsikring redusert 
som følge av fallet i aksjemarkedet i siste kvartal i 2018. Markedsrisiko utgjorde 20,3 prosent av total økonomisk kapital ved utgangen av 2018, 
noe som er innenfor rammen for konsernets risikoappetitt.

Note 13 Rentefølsomhet
Rentefølsomhet per tidsperiode
Verdien av poster på og utenfor balansen påvirkes av endringer i rentenivået. Tabellen viser potensielt tap for DNB-konsernet eksklusive DNB 
Livsforsikring, Baltikum og Polen ved en endring i rentenivået på ett prosentpoeng. Beregningene tar utgangspunkt i en tenkt situasjon hvor 
renteendringene for samtlige valutaslag går i DNBs disfavør i forhold til konsernets posisjoner. Likeledes antas renteendringene innenfor 
samtlige tidsintervaller hver for seg å være ufordelaktige for konsernet. Tallene vil således reflektere maksimalt tap for DNB. 

Beregningene er gjort med utgangspunkt i konsernets posisjoner per 31. desember og markedsrentene på samme tidspunkt. Tabellen omfatter 
ikke administrativ renterisiko og renterisiko knyttet til ikke-rentebærende eiendeler.

DNB-konsernet 1)

Fra 1 Fra 3 
Inntil måned inntil måneder Fra 1 år 

Beløp i millioner kroner 1 måned 3 måneder inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år Totalt 

31. desember 2018
NOK 445 73 750 332 255 155
USD 91 1 1 97 83 86
EUR 65 32 85 27 25 40
GBP 7 8 3 7 2
SEK 10 6 12 8 4 7
Annen valuta 15 34 30 9 4 57

31. desember 2017
NOK 392 117 350 175 194 94
USD 51 47 52 23 53 77
EUR 42 117 48 7 2 129
GBP 3 6 10 1 2 3
SEK 33 14 6 27 5 21
Annen valuta 17 20 13 7 12 46

1) Gjelder DNB-konsernet eksklusive DNB Livsforsikring og Baltikum og Polen.

NOTE 13 Rentefølsomhet

NOTE 12 Markedsrisiko
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Note 13 Rentefølsomhet (forts.)
Rentefølsomhet per tidsperiode – DNB Livsforsikring
Tabellen viser rentefølsomhet knyttet til DNB Livsforsikrings finansielle eiendeler eksklusive sertifikater og obligasjoner som holdes til forfall. Et 
verdipapirs rentefølsomhet viser den mulige endringen i verdipapirets verdi ved en renteendring på ett prosentpoeng.

DNB Livsforsikring 
Fra 1 Fra 3 

Inntil måned inntil måneder Fra 1 år 
Beløp i millioner kroner 1 måned 3 måneder inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år Totalt 

31. desember 2018
NOK 9 72 54 419 222 776
USD 3 12 3 41 157 185
EUR 2 3 1 64 55 115
GBP 1 13 14
Annen valuta 2 11 1 4 8

31. desember 2017
NOK 3 40 83 495 227 848
USD 1 11 1 17 148 154
EUR 6 7 0 19 88 106
GBP 0 0 2 16 19
Annen valuta 0 1 10 2 3 7

Rentefølsomhet – forpliktelser til forsikringstakere 
DNB Livsforsikring bærer risikoen for å oppfylle de forpliktelsene selskapet har i avtalene med kundene. Finansavkastningen må være stor nok 
til å møte den garanterte avkastningen som selskapet har forpliktet seg til overfor kunden. I motsatt fall må den manglende avkastningen dekkes 
ved bruk av kursreguleringsfond, tilleggsavsetninger, egenkapital eller ansvarlige lån. 

Rentegarantien skal oppfylles på årlig basis. Målt i forhold til kundefond har selskapet en gjennomsnittlig rentegaranti på 3,1 prosent. 

I note 17 Forsikringsrisiko fremkommer beskrivelse av en tilstrekkelighetstest utarbeidet i samsvar med IFRS 4 Forsikringskontrakter i forhold til 
forpliktelser til forsikringstakere per 31. desember 2018.

Note 14 Valutaposisjoner 

Tabellen angir netto valutaeksponering per 31. desember medregnet finansielle derivater i henhold til definisjon gitt av Norges Bank. Netto-
posisjoner i hver enkelt utenlandsk valuta kan være opptil 15 prosent av ansvarlig kapital. Den aggregerte valutaposisjonen må holdes innenfor 
30 prosent av ansvarlig kapital. Valutarisiko vedrørende investeringer i konsernselskaper inngår i valutaposisjonen med balanseført beløp.

Valutarisiko i DNB Livsforsikring oppstår som følge av at selskapet investerer deler av sin verdipapirportefølje og eiendomsportefølje i det 
internasjonale verdipapirmarkedet. Inneværende valutasikringsstrategi for DNB Livsforsikring innebærer at samlet valutarisiko reduseres til et 
minimum.

DNB-konsernet 
DNB Livsforsikring ekskl. DNB Livsforsikring 

Netto valutaeksponering Netto valutaeksponering 
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
USD (102) 63 1 936 1 213
EUR (153) (157) 4 140
GBP 7 42 (11) 52
SEK 411 378 39 7
DKK 12 0 (23) (13)
CHF 5 9 27 4
JPY 2 27 7 9
Øvrige 318 78 216 165
Sum utenlandsk valuta 499 439 2 196 1 575

DNB KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2018   /   149

Note 13 Rentefølsomhet (forts.)
Rentefølsomhet per tidsperiode – DNB Livsforsikring
Tabellen viser rentefølsomhet knyttet til DNB Livsforsikrings finansielle eiendeler eksklusive sertifikater og obligasjoner som holdes til forfall. Et 
verdipapirs rentefølsomhet viser den mulige endringen i verdipapirets verdi ved en renteendring på ett prosentpoeng.

DNB Livsforsikring 
Fra 1 Fra 3 

Inntil måned inntil måneder Fra 1 år 
Beløp i millioner kroner 1 måned 3 måneder inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år Totalt 

31. desember 2018
NOK 9 72 54 419 222 776
USD 3 12 3 41 157 185
EUR 2 3 1 64 55 115
GBP 1 13 14
Annen valuta 2 11 1 4 8

31. desember 2017
NOK 3 40 83 495 227 848
USD 1 11 1 17 148 154
EUR 6 7 0 19 88 106
GBP 0 0 2 16 19
Annen valuta 0 1 10 2 3 7

Rentefølsomhet – forpliktelser til forsikringstakere 
DNB Livsforsikring bærer risikoen for å oppfylle de forpliktelsene selskapet har i avtalene med kundene. Finansavkastningen må være stor nok 
til å møte den garanterte avkastningen som selskapet har forpliktet seg til overfor kunden. I motsatt fall må den manglende avkastningen dekkes 
ved bruk av kursreguleringsfond, tilleggsavsetninger, egenkapital eller ansvarlige lån. 

Rentegarantien skal oppfylles på årlig basis. Målt i forhold til kundefond har selskapet en gjennomsnittlig rentegaranti på 3,1 prosent. 

I note 17 Forsikringsrisiko fremkommer beskrivelse av en tilstrekkelighetstest utarbeidet i samsvar med IFRS 4 Forsikringskontrakter i forhold til 
forpliktelser til forsikringstakere per 31. desember 2018.

Note 14 Valutaposisjoner 

Tabellen angir netto valutaeksponering per 31. desember medregnet finansielle derivater i henhold til definisjon gitt av Norges Bank. Netto-
posisjoner i hver enkelt utenlandsk valuta kan være opptil 15 prosent av ansvarlig kapital. Den aggregerte valutaposisjonen må holdes innenfor 
30 prosent av ansvarlig kapital. Valutarisiko vedrørende investeringer i konsernselskaper inngår i valutaposisjonen med balanseført beløp.

Valutarisiko i DNB Livsforsikring oppstår som følge av at selskapet investerer deler av sin verdipapirportefølje og eiendomsportefølje i det 
internasjonale verdipapirmarkedet. Inneværende valutasikringsstrategi for DNB Livsforsikring innebærer at samlet valutarisiko reduseres til et 
minimum.

DNB-konsernet 
DNB Livsforsikring ekskl. DNB Livsforsikring 

Netto valutaeksponering Netto valutaeksponering 
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
USD (102) 63 1 936 1 213
EUR (153) (157) 4 140
GBP 7 42 (11) 52
SEK 411 378 39 7
DKK 12 0 (23) (13)
CHF 5 9 27 4
JPY 2 27 7 9
Øvrige 318 78 216 165
Sum utenlandsk valuta 499 439 2 196 1 575
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Note 12 Markedsrisiko

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

DNB kvantifiserer risiko ved å beregne økonomisk kapital for de enkelte risikoformene og for konsernets samlede risiko, se note 4 Styring av 
kredittrisiko. Økonomisk kapital for markedsrisiko skal med en sannsynlighet på 99,9 prosent dekke alle potensielle tap knyttet til markedsrisiko i 
løpet av de kommende tolv månedene. Eksponeringene som inngår i modellen kan være faktisk eksponering eller rammer. For DNB 
Livsforsikring tas det i tillegg hensyn til forpliktelsene som følge av rentegarantien, bufferne som beskytter egenkapitalen og en dynamisk porte-
føljestyring. 

Økonomisk kapital for samlet markedsrisiko i DNB-konsernet ved utgangen av 2018 var på 13,9 milliarder kroner, mot 10,6 milliarder kroner i 
2017. Økningen skyldes økt aksjebeholdning i DNB Livsforsikring som følge av ny strategi. I tillegg ble bufferne i DNB Livsforsikring redusert 
som følge av fallet i aksjemarkedet i siste kvartal i 2018. Markedsrisiko utgjorde 20,3 prosent av total økonomisk kapital ved utgangen av 2018, 
noe som er innenfor rammen for konsernets risikoappetitt.

Note 13 Rentefølsomhet
Rentefølsomhet per tidsperiode
Verdien av poster på og utenfor balansen påvirkes av endringer i rentenivået. Tabellen viser potensielt tap for DNB-konsernet eksklusive DNB 
Livsforsikring, Baltikum og Polen ved en endring i rentenivået på ett prosentpoeng. Beregningene tar utgangspunkt i en tenkt situasjon hvor 
renteendringene for samtlige valutaslag går i DNBs disfavør i forhold til konsernets posisjoner. Likeledes antas renteendringene innenfor 
samtlige tidsintervaller hver for seg å være ufordelaktige for konsernet. Tallene vil således reflektere maksimalt tap for DNB. 

Beregningene er gjort med utgangspunkt i konsernets posisjoner per 31. desember og markedsrentene på samme tidspunkt. Tabellen omfatter 
ikke administrativ renterisiko og renterisiko knyttet til ikke-rentebærende eiendeler.

DNB-konsernet 1)

Fra 1 Fra 3 
Inntil måned inntil måneder Fra 1 år 

Beløp i millioner kroner 1 måned 3 måneder inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år Totalt 

31. desember 2018
NOK 445 73 750 332 255 155
USD 91 1 1 97 83 86
EUR 65 32 85 27 25 40
GBP 7 8 3 7 2
SEK 10 6 12 8 4 7
Annen valuta 15 34 30 9 4 57

31. desember 2017
NOK 392 117 350 175 194 94
USD 51 47 52 23 53 77
EUR 42 117 48 7 2 129
GBP 3 6 10 1 2 3
SEK 33 14 6 27 5 21
Annen valuta 17 20 13 7 12 46

1) Gjelder DNB-konsernet eksklusive DNB Livsforsikring og Baltikum og Polen.
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kredittrisiko. Økonomisk kapital for markedsrisiko skal med en sannsynlighet på 99,9 prosent dekke alle potensielle tap knyttet til markedsrisiko i 
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Livsforsikring tas det i tillegg hensyn til forpliktelsene som følge av rentegarantien, bufferne som beskytter egenkapitalen og en dynamisk porte-
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Økonomisk kapital for samlet markedsrisiko i DNB-konsernet ved utgangen av 2018 var på 13,9 milliarder kroner, mot 10,6 milliarder kroner i 
2017. Økningen skyldes økt aksjebeholdning i DNB Livsforsikring som følge av ny strategi. I tillegg ble bufferne i DNB Livsforsikring redusert 
som følge av fallet i aksjemarkedet i siste kvartal i 2018. Markedsrisiko utgjorde 20,3 prosent av total økonomisk kapital ved utgangen av 2018, 
noe som er innenfor rammen for konsernets risikoappetitt.

Note 13 Rentefølsomhet
Rentefølsomhet per tidsperiode
Verdien av poster på og utenfor balansen påvirkes av endringer i rentenivået. Tabellen viser potensielt tap for DNB-konsernet eksklusive DNB 
Livsforsikring, Baltikum og Polen ved en endring i rentenivået på ett prosentpoeng. Beregningene tar utgangspunkt i en tenkt situasjon hvor 
renteendringene for samtlige valutaslag går i DNBs disfavør i forhold til konsernets posisjoner. Likeledes antas renteendringene innenfor 
samtlige tidsintervaller hver for seg å være ufordelaktige for konsernet. Tallene vil således reflektere maksimalt tap for DNB. 

Beregningene er gjort med utgangspunkt i konsernets posisjoner per 31. desember og markedsrentene på samme tidspunkt. Tabellen omfatter 
ikke administrativ renterisiko og renterisiko knyttet til ikke-rentebærende eiendeler.

DNB-konsernet 1)

Fra 1 Fra 3 
Inntil måned inntil måneder Fra 1 år 

Beløp i millioner kroner 1 måned 3 måneder inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år Totalt 

31. desember 2018
NOK 445 73 750 332 255 155
USD 91 1 1 97 83 86
EUR 65 32 85 27 25 40
GBP 7 8 3 7 2
SEK 10 6 12 8 4 7
Annen valuta 15 34 30 9 4 57

31. desember 2017
NOK 392 117 350 175 194 94
USD 51 47 52 23 53 77
EUR 42 117 48 7 2 129
GBP 3 6 10 1 2 3
SEK 33 14 6 27 5 21
Annen valuta 17 20 13 7 12 46

1) Gjelder DNB-konsernet eksklusive DNB Livsforsikring og Baltikum og Polen.

NOTE 14 Valutaposisjoner

NOTE 13 Rentefølsomhet (forts.)
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Note 15 Finansielle derivater og sikringsbokføring 

Mesteparten av derivattransaksjonene i DNB relaterer seg til kundehandel, hvilket innebærer at DNB tilrettelegger for at kunder kan overføre, 
modifisere, ta eller redusere nåværende eller forventet risiko. Derivater brukes også til å sikre valuta- og renterisiko som oppstår i forbindelse 
med finansiering og långivning. I tillegg bedriver Markets egenhandel med derivater og opptrer også som “market maker“. En “market maker“ er 
forpliktet til å stille både salgs- og kjøpspriser med en maksimal forskjell mellom salgs- og kjøpskursen samt minimum volum. En “market maker“ 
handler alltid for egen regning. 

DNB benytter et spekter av finansielle derivater både til trading og sikring. OTC-derivater (“Over the counter“) er kontrakter som aktørene inngår 
seg i mellom utenfor børs, der vilkårene forhandles direkte med motpartene. OTC-derivater handles som regel under standardiserte ISDA-
hovedavtaler (International Swaps and Derivatives Association) mellom DNB og motpartene. Børsomsatte derivater er derivatkontrakter med
standardiserte vilkår for beløp og oppgjørsdatoer, som kjøpes og selges på regulerte børser. 

DNB-konsernet 
31. desember 2018 31. desember 2017

Nominelle Positiv Negativ Nominelle Positiv Negativ 
verdier markeds- markeds- verdier markeds- markeds-

Beløp i millioner kroner totalt verdi verdi totalt verdi verdi 
Derivater trading

Renterelaterte kontrakter
FRA-kontrakter 1 058 532 154 175 1 010 066 208 276
Swapper 2 193 750 37 870 19 900 2 372 996 40 274 6 192
OTC-opsjoner 77 245 630 608 49 191 606 599
Sum renterelaterte kontrakter 3 329 527 38 654 20 682 3 432 252 41 087 7 067
Valutarelaterte kontrakter
Terminer 30 912 7 945 6 386 26 207 6 791 5 622
Swapper 749 167 21 191 32 573 863 353 16 942 54 102
OTC-opsjoner 26 235 1 387 1 046 26 039 1 454 1 159
Sum valutarelaterte kontrakter 806 313 30 523 40 005 915 598 25 187 60 882
Egenkapitalrelaterte kontrakter
Terminer 3 315 2 281 938 3 350 1 439 971
Annet 1 990 597 318 2 913 973 343
Sum OTC-derivater 5 306 2 878 1 256 6 264 2 412 1 314
Futures 3 904 0 14 861 0
Annet 3 783 288 80 3 423 126 91
Sum børsomsatte kontrakter 7 688 288 80 18 283 126 91
Sum egenkapitalrelaterte kontrakter 12 993 3 166 1 337 24 547 2 538 1 405
Varerelaterte kontrakter
Swapper og opsjoner 65 055 2 292 2 062 33 235 2 669 2 334
Sum varerelaterte kontrakter 65 055 2 292 2 062 33 235 2 669 2 334
Sum finansielle derivater trading 4 213 889 74 635 64 086 4 405 633 71 481 71 688

Derivater sikringsbokføring
Virkelig verdi-sikring av renterisiko
Renteswapper 487 763 23 927 2 371 466 911 26 331 3 265
Sum finansielle derivater sikringsbokføring 487 763 23 927 2 371 466 911 26 331 3 265

Sikkerhetsstillelser avgitt/mottatt for finansielle derivater
Sum sikkerhetsstillelser avgitt/mottatt 26 194 43 659 34 537 35 309

Sum finansielle derivater 4 701 652 124 755 110 116 4 872 544 132 349 110 262

Risiko knyttet til finansielle derivater
Derivater handles i porteføljer der balanseprodukter også handles. Markedsrisikoen på derivatene blir håndtert, overvåket og kontrollert som en 
integrert del av disse porteføljenes markedsrisiko. Se note 12 Markedsrisiko. Derivater handles med mange ulike motparter, og de fleste av 
disse gjør også andre typer forretninger med DNB. Kredittrisikoen som oppstår i forbindelse med handel i derivater inngår i den totale kreditt-
risikoen i DNB-konsernet. For mange motparter er det inngått nettingavtaler eller bilaterale avtaler om sikkerhetsstillelse, og på den måten 
reduseres kredittrisikoen. Myndighetenes kapitalkrav tar hensyn til slike avtaler ved at kapitalkravet reduseres. Se note 4 Styring av kredittrisiko
for omtale av motpartsrisiko.

DNB benytter basisswapper og rente- og valutaswapper til å konvertere innlån i valuta til ønsket valuta. Et typisk eksempel er at banken tar 
opp et lån i euro som byttes til dollar gjennom en basisswap. I dette tilfellet vil banken betale en dollarrente basert på en swapkurve og motta 
en eurorente som er redusert eller økt med en margin. Disse derivatene føres til virkelig verdi. Det kan være betydelige endringer i verdien på 
basisswappene fra dag til dag, på grunn av endringer i marginer. Denne risikoen er usikret og medfører urealiserte gevinster og tap. I 2018 var 
det en reduksjon i verdien på 1 358 millioner kroner (negativ resultateffekt), sammenlignet med en reduksjon på 672 millioner kroner i 2017.

NOTE 15 Finansielle derivater og sikringsbokføring
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Note 15 Finansielle derivater og sikringsbokføring (forts.)
Bruk av finansielle derivater i DNB Livsforsikring
Formålet med bruk av finansielle derivater i DNB Livsforsikring er å kunne investere i og allokere midler i samsvar med selskapets forventninger 
til markedsutviklingen, gjennom en rask og kostnadseffektiv eiendels- og markedseksponering. Videre gir bruk av derivater mulighet til å foreta 
aktiv risikostyring, herunder å endre aksje-, rente- og valutarisiko. Se nærmere beskrivelse i note 13 Rentefølsomhet og 14 Valutaposisjoner.

Sikringsbokføring
DNB benytter virkelig verdi-sikring av renterisiko på utstedte obligasjoner og ansvarlige lån med fast rente og nettoinvesteringssikring på uten-
landske datterselskaper for å minske eller eliminere en uoverensstemmelse i måling eller innregning. Både derivater og ikke-derivative instru-
menter øremerkes som sikringsinstrumenter i sikringsforholdene som kvalifiserer for sikringsbokføring. Se note 1 Regnskapsprinsipper for mer 
informasjon om sikringsbokføring og presentasjonen av finansielle derivater i regnskapet. 

I virkelig verdi-sikring av renterisiko konverteres renterisikoeksponeringen på gjeld fra fast til flytende rente. Kun risikobestanddelen for rente 
er sikret. Den er fastsatt som endringen i virkelig verdi knyttet til endringer i interbank swap-renten. Renterisiko utgjør vanligvis den største 
bestanddelen av endringer i virkelig verdi på gjeldsinstrumentene. 

De sentrale vilkårene for sikringsinstrumentene og sikringsobjektene er satt slik at de samsvarer ved inngåelsen av sikringen. Dermed var det 
ingen vesentlig sikringsinneffektivitet for året.

Virkelig verdi-sikring av renterisiko per 31. desember 2018 DNB-konsernet

Kumulativ virkelig verdi- Verdiendringer
justering av brukt til å beregne

Beløp i millioner kroner Balansepost Bokført verdi sikringsobjektet sikringsineffektivitet
Sikret eksponering
Utstedte obligasjoner Verdipapirgjeld 490 697 16 627 1 783
Ansvarlig lån Verdipapirgjeld 20 013 62 67

Verdiendringer
brukt til å beregne

Beløp i millioner kroner Balansepost sikringsineffektivitet
Sikringsinstrument
Renteswapper Finansielle derivater (2 088)

Det akkumulerte beløpet for justeringer av virkelig verdi-sikring i balanseoppstillingen for sikringsobjekter som ikke lenger justeres for sikrings-
gevinster og -tap er 28 millioner kroner.

Restløpetid for renteswapper brukt som sikringsinstrumenter per 31. desember 2018 DNB-konsernet

Løpetid
Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år 

Beløp i millioner kroner 1 mnd. inntil 3 mnd. inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år 
Virkelig verdi-sikring av renterisiko

Sikring av utstedte obligasjoner
Nominelle verdier 7 254 99 30 689 299 618 132 567
Gjennomsnittlig fast rente 1,03 4,25 1,58 2,08 1,92
Sikring av ansvarlig lån 
Nominelle verdier 17 536
Gjennomsnittlig fast rente 1,23

I nettoinvesteringssikring av utenlandske datterselskaper brukes innskudd i valuta og innlån i valuta som sikringsinstrumenter. Disse instru-
mentene presenteres som innskudd fra kunder og verdipapirgjeld i balansen. Instrumenter i EUR, USD, GBP og SEK brukes til å sikre inve-
steringene i konsernets datterselskaper med funksjonell valuta EUR, USD, GBP, SEK og DKK. 

Total sikret eksponering i nettoinvesteringssikringer utgjorde 73 227 millioner kroner per 31. desember 2018. Det var ingen vesentlig sikrings-
inneffektivitet for året, ettersom valutagevinster og -tap på sikringsobjektetene ble motvirket av valutagevinster og -tap på sikringsinstrumentene. 
Effektene av nettoinvesteringssikringen vises i endring i egenkapital.

Omklassifiseringer fra nettoinvesteringssikringsreserve til resultatet, på grunn av for eksempel salg av datterselskaper, vises i totalresultatet og 
i endring i egenkapital.
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Note 15 Finansielle derivater og sikringsbokføring 

Mesteparten av derivattransaksjonene i DNB relaterer seg til kundehandel, hvilket innebærer at DNB tilrettelegger for at kunder kan overføre, 
modifisere, ta eller redusere nåværende eller forventet risiko. Derivater brukes også til å sikre valuta- og renterisiko som oppstår i forbindelse 
med finansiering og långivning. I tillegg bedriver Markets egenhandel med derivater og opptrer også som “market maker“. En “market maker“ er 
forpliktet til å stille både salgs- og kjøpspriser med en maksimal forskjell mellom salgs- og kjøpskursen samt minimum volum. En “market maker“ 
handler alltid for egen regning. 

DNB benytter et spekter av finansielle derivater både til trading og sikring. OTC-derivater (“Over the counter“) er kontrakter som aktørene inngår 
seg i mellom utenfor børs, der vilkårene forhandles direkte med motpartene. OTC-derivater handles som regel under standardiserte ISDA-
hovedavtaler (International Swaps and Derivatives Association) mellom DNB og motpartene. Børsomsatte derivater er derivatkontrakter med
standardiserte vilkår for beløp og oppgjørsdatoer, som kjøpes og selges på regulerte børser. 

DNB-konsernet 
31. desember 2018 31. desember 2017

Nominelle Positiv Negativ Nominelle Positiv Negativ 
verdier markeds- markeds- verdier markeds- markeds-

Beløp i millioner kroner totalt verdi verdi totalt verdi verdi 
Derivater trading

Renterelaterte kontrakter
FRA-kontrakter 1 058 532 154 175 1 010 066 208 276
Swapper 2 193 750 37 870 19 900 2 372 996 40 274 6 192
OTC-opsjoner 77 245 630 608 49 191 606 599
Sum renterelaterte kontrakter 3 329 527 38 654 20 682 3 432 252 41 087 7 067
Valutarelaterte kontrakter
Terminer 30 912 7 945 6 386 26 207 6 791 5 622
Swapper 749 167 21 191 32 573 863 353 16 942 54 102
OTC-opsjoner 26 235 1 387 1 046 26 039 1 454 1 159
Sum valutarelaterte kontrakter 806 313 30 523 40 005 915 598 25 187 60 882
Egenkapitalrelaterte kontrakter
Terminer 3 315 2 281 938 3 350 1 439 971
Annet 1 990 597 318 2 913 973 343
Sum OTC-derivater 5 306 2 878 1 256 6 264 2 412 1 314
Futures 3 904 0 14 861 0
Annet 3 783 288 80 3 423 126 91
Sum børsomsatte kontrakter 7 688 288 80 18 283 126 91
Sum egenkapitalrelaterte kontrakter 12 993 3 166 1 337 24 547 2 538 1 405
Varerelaterte kontrakter
Swapper og opsjoner 65 055 2 292 2 062 33 235 2 669 2 334
Sum varerelaterte kontrakter 65 055 2 292 2 062 33 235 2 669 2 334
Sum finansielle derivater trading 4 213 889 74 635 64 086 4 405 633 71 481 71 688

Derivater sikringsbokføring
Virkelig verdi-sikring av renterisiko
Renteswapper 487 763 23 927 2 371 466 911 26 331 3 265
Sum finansielle derivater sikringsbokføring 487 763 23 927 2 371 466 911 26 331 3 265

Sikkerhetsstillelser avgitt/mottatt for finansielle derivater
Sum sikkerhetsstillelser avgitt/mottatt 26 194 43 659 34 537 35 309

Sum finansielle derivater 4 701 652 124 755 110 116 4 872 544 132 349 110 262

Risiko knyttet til finansielle derivater
Derivater handles i porteføljer der balanseprodukter også handles. Markedsrisikoen på derivatene blir håndtert, overvåket og kontrollert som en 
integrert del av disse porteføljenes markedsrisiko. Se note 12 Markedsrisiko. Derivater handles med mange ulike motparter, og de fleste av 
disse gjør også andre typer forretninger med DNB. Kredittrisikoen som oppstår i forbindelse med handel i derivater inngår i den totale kreditt-
risikoen i DNB-konsernet. For mange motparter er det inngått nettingavtaler eller bilaterale avtaler om sikkerhetsstillelse, og på den måten 
reduseres kredittrisikoen. Myndighetenes kapitalkrav tar hensyn til slike avtaler ved at kapitalkravet reduseres. Se note 4 Styring av kredittrisiko
for omtale av motpartsrisiko.

DNB benytter basisswapper og rente- og valutaswapper til å konvertere innlån i valuta til ønsket valuta. Et typisk eksempel er at banken tar 
opp et lån i euro som byttes til dollar gjennom en basisswap. I dette tilfellet vil banken betale en dollarrente basert på en swapkurve og motta 
en eurorente som er redusert eller økt med en margin. Disse derivatene føres til virkelig verdi. Det kan være betydelige endringer i verdien på 
basisswappene fra dag til dag, på grunn av endringer i marginer. Denne risikoen er usikret og medfører urealiserte gevinster og tap. I 2018 var 
det en reduksjon i verdien på 1 358 millioner kroner (negativ resultateffekt), sammenlignet med en reduksjon på 672 millioner kroner i 2017.

NOTE 15 Finansielle derivater og sikringsbokføring (forts.)
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Note 16 Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at DNB-konsernet ikke vil være i stand til å oppfylle sine betalingsforpliktelser. Konsernet styrer sin likviditet 
samlet ved at DNB Bank ASA har ansvar for finansieringen av datterselskaper samt filialer og datterbanker i utlandet. Likviditetsrisiko blir styrt 
og målt ved hjelp av flere målemetoder.

Styret har vedtatt interne rammer som legger begrensninger på kortsiktige netto likviditetsforfall innenfor ulike tidsperioder. Det foretas stress-
testing på ulike løpetider med hensyn til bankspesifikk krise, systemkrise og en kombinasjon av disse, og det er etablert en beredskapsplan for 
håndtering av markedshendelser. I tillegg er det etablert rammer for strukturell likviditetsrisiko, noe som innebærer at utlån til kunder i hovedsak 
bør finansieres gjennom kundeinnskudd, ansvarlig kapital og langsiktige innlån. Ordinære senior obligasjonslån og obligasjoner med fortrinns-
rett er hovedkildene til langsiktig finansiering. Bankkonsernets innskuddsdekning, målt som kundeinnskudd i prosent av netto utlån til kunder, 
var 58,8 prosent ved utgangen av desember 2018, ned fra 64,0 prosent ett år tidligere. Innskuddsdekningen i DNB Bank ASA utgjorde 115,4 
prosent ved utgangen av 2018.

Gjennom 2018 hadde DNB fortsatt god tilgang til markedene for kortsiktige innlån. Konkurranse på pris er den viktigste volumdriveren, dels 
på grunn av et høyt behov for finansiering blant sammenlignbare, skandinaviske konkurrenter og dels på grunn av økt tilførsel av kortsiktig 
amerikansk statsgjeld. Det er i økende grad «investorenes marked» der utstederne tilpasser seg nivåene investorene søker. Markedet for 
amerikanske dollar er fortsatt det viktigste markedet for kortsiktig finansiering for DNB. De europeiske markedene, med unntak av markedet 
for britiske pund, som er på vei opp, lider fortsatt av svært lave til negative renter i den korte enden.

Markedene for langsiktig finansiering viste seg å være mer ustabile i 2018 enn året før. Første kvartal ble veldig positivt for utstedere, med lave 
innlånskostnader og høy aktivitet i markedene for langsiktig finansiering. Mange utstedere ventet økte priser senere på året og ønsket å sikre 
seg langsiktig finansiering til gunstige betingelser. Da den europeiske sentralbanken (ECB) startet nedtrappingen av oppkjøpsprogrammet i 
mars, førte dette til økte marginer og høyere fundingkostnader for utstedere både for obligasjoner med fortrinnsrett og senior obligasjoner. 
Denne utviklingen ble styrket på grunn av politisk uro i mai. Til tross for dette utstedte DNB sin første grønne obligasjon med fortrinnsrett i juni, 
noe som ble svært godt mottatt av investorene. I løpet av tredje kvartal var tilførselen av nye obligasjoner med fortrinnsrett høy, men innlåns-
kostnadene ble likevel holdt på et stabilt og lavt nivå fram til oktober for både obligasjoner med fortrinnsrett og senior obligasjoner. I markedet 
for senior obligasjoner var det flere utstedelser av såkalte “non-preferred senior bonds” på grunn av det kommende regelverket om minstekravet 
til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities). I løpet av den siste delen av året 
var det mer ustabilitet i markedene for langsiktig finansiering, og en relativt stor økning i innlånskostnadene for alle instrumenter. Dette skyldtes 
dels at den europeiske sentralbankens oppkjøpsprogram nærmet seg slutten, og dels politiske saker som involverte Italia, Brexit og den globale 
handelskrigen mellom USA og Kina. Samlet sett hadde DNB god tilgang til markedene for langsiktig finansiering gjennom hele året.

Det kortsiktige likviditetsrisikomålet, Liquidity Coverage Ratio (LCR), holdt seg stabilt på over 100 prosent gjennom året, og ved utgangen av 
2018 viste LCR totalt 117 prosent, LCR i euro 190 prosent, LCR i dollar 243 prosent og LCR i norske kroner 65 prosent.

Gjennomsnittlig restløpetid på porteføljen av senior obligasjonslån og obligasjoner med fortrinnsrett var 4,1 år ved utgangen av 2018, opp fra 
4,0 år ett år tidligere. DNB tilstreber en jevn fordeling av forfallsstrukturen for langsiktige innlån over kommende femårsperiode.

NOTE 16 Likviditetsrisiko
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Note 16 Likviditetsrisiko (forts.)
Restløpetid per 31. desember 2018 1) DNB-konsernet 

Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år Uten 
Beløp i millioner kroner 1 mnd. inntil 3 mnd. inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år forfall Totalt 

Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker 134 192 19 037 2 363 155 592
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 79 207 44 186 6 262 197 293 130 147
Utlån til kunder 206 755 89 087 156 465 295 943 852 892 (2 442) 1 598 699
Sertifikater og obligasjoner 36 323 26 442 50 047 171 002 63 205 63 891 410 911
Aksjer 55 224 55 224
Andre eiendeler 1 381 18 1 399
Sum 456 477 180 133 215 137 467 160 916 390 116 673 2 351 972

Gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 184 245 448 3 271 100 188 063
Innskudd fra kunder 927 096 927 096
Verdipapirgjeld 95 962 54 114 96 442 412 283 125 325 784 126
Annen gjeld m.v. 645 4 287 138 5 070
Ansvarlig lånekapital 218 25 110 5 693 31 021
Sum 1 207 948 59 067 99 851 437 493 131 018 1 935 376

Finansielle derivater
Finansielle derivater brutto oppgjør

Innstrømmer 449 022 283 339 242 011 415 341 198 550 1 588 263
Utstrømmer 444 942 281 071 246 318 433 381 202 338 1 608 050

Finansielle derivater netto oppgjør 1 449 2 717 2 960 17 667 10 870 35 663
Sum finansielle derivater 5 529 4 985 (1 347) (373) 7 082 15 876

Restløpetid per 31. desember 2017 1) DNB-konsernet 
Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år Uten 

Beløp i millioner kroner 1 mnd. inntil 3 mnd. inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år forfall Totalt 

Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker 151 593 151 593
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 99 696 75 955 38 440 17 556 7 671 239 318
Utlån til kunder 242 800 76 971 58 738 283 916 885 641 (3 162) 1 544 904
Sertifikater og obligasjoner 144 481 9 653 21 869 190 599 67 675 434 277
Aksjer 153 527 153 527
Andre eiendeler 2 042 11 2 053
Sum 638 570 164 621 119 048 492 081 960 986 150 366 2 525 673

Gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 78 042 63 038 68 308 14 699 224 087
Innskudd fra kunder 971 105 971 105
Verdipapirgjeld 98 491 71 535 77 254 417 539 95 536 760 355
Annen gjeld m.v. 458 4 362 195 5 015
Ansvarlig lånekapital 29 456 29 456
Sum 1 148 096 138 935 145 757 432 238 124 992 1 990 018

Finansielle derivater
Finansielle derivater brutto oppgjør

Innstrømmer 663 489 376 719 216 187 383 067 213 472 1 852 934
Utstrømmer 661 310 378 009 221 220 393 219 213 788 1 867 546

Finansielle derivater netto oppgjør 812 2 103 3 205 19 652 9 787 35 559
Sum finansielle derivater 2 991 813 (1 828) 9 500 9 471 20 947

1) Inkluderer ikke nominelle fremtidige rentebetalinger, utover påløpt rente på balansedagen. 

Kredittrammer, lånetilsagn og remburs DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17
Udisponerte kreditter m.v. under 1 år 413 414 388 560
Udisponerte kreditter m.v. over 1 år 197 894 208 950
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Likviditetsrisiko er risikoen for at DNB-konsernet ikke vil være i stand til å oppfylle sine betalingsforpliktelser. Konsernet styrer sin likviditet 
samlet ved at DNB Bank ASA har ansvar for finansieringen av datterselskaper samt filialer og datterbanker i utlandet. Likviditetsrisiko blir styrt 
og målt ved hjelp av flere målemetoder.

Styret har vedtatt interne rammer som legger begrensninger på kortsiktige netto likviditetsforfall innenfor ulike tidsperioder. Det foretas stress-
testing på ulike løpetider med hensyn til bankspesifikk krise, systemkrise og en kombinasjon av disse, og det er etablert en beredskapsplan for 
håndtering av markedshendelser. I tillegg er det etablert rammer for strukturell likviditetsrisiko, noe som innebærer at utlån til kunder i hovedsak 
bør finansieres gjennom kundeinnskudd, ansvarlig kapital og langsiktige innlån. Ordinære senior obligasjonslån og obligasjoner med fortrinns-
rett er hovedkildene til langsiktig finansiering. Bankkonsernets innskuddsdekning, målt som kundeinnskudd i prosent av netto utlån til kunder, 
var 58,8 prosent ved utgangen av desember 2018, ned fra 64,0 prosent ett år tidligere. Innskuddsdekningen i DNB Bank ASA utgjorde 115,4 
prosent ved utgangen av 2018.

Gjennom 2018 hadde DNB fortsatt god tilgang til markedene for kortsiktige innlån. Konkurranse på pris er den viktigste volumdriveren, dels 
på grunn av et høyt behov for finansiering blant sammenlignbare, skandinaviske konkurrenter og dels på grunn av økt tilførsel av kortsiktig 
amerikansk statsgjeld. Det er i økende grad «investorenes marked» der utstederne tilpasser seg nivåene investorene søker. Markedet for 
amerikanske dollar er fortsatt det viktigste markedet for kortsiktig finansiering for DNB. De europeiske markedene, med unntak av markedet 
for britiske pund, som er på vei opp, lider fortsatt av svært lave til negative renter i den korte enden.

Markedene for langsiktig finansiering viste seg å være mer ustabile i 2018 enn året før. Første kvartal ble veldig positivt for utstedere, med lave 
innlånskostnader og høy aktivitet i markedene for langsiktig finansiering. Mange utstedere ventet økte priser senere på året og ønsket å sikre 
seg langsiktig finansiering til gunstige betingelser. Da den europeiske sentralbanken (ECB) startet nedtrappingen av oppkjøpsprogrammet i 
mars, førte dette til økte marginer og høyere fundingkostnader for utstedere både for obligasjoner med fortrinnsrett og senior obligasjoner. 
Denne utviklingen ble styrket på grunn av politisk uro i mai. Til tross for dette utstedte DNB sin første grønne obligasjon med fortrinnsrett i juni, 
noe som ble svært godt mottatt av investorene. I løpet av tredje kvartal var tilførselen av nye obligasjoner med fortrinnsrett høy, men innlåns-
kostnadene ble likevel holdt på et stabilt og lavt nivå fram til oktober for både obligasjoner med fortrinnsrett og senior obligasjoner. I markedet 
for senior obligasjoner var det flere utstedelser av såkalte “non-preferred senior bonds” på grunn av det kommende regelverket om minstekravet 
til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities). I løpet av den siste delen av året 
var det mer ustabilitet i markedene for langsiktig finansiering, og en relativt stor økning i innlånskostnadene for alle instrumenter. Dette skyldtes 
dels at den europeiske sentralbankens oppkjøpsprogram nærmet seg slutten, og dels politiske saker som involverte Italia, Brexit og den globale 
handelskrigen mellom USA og Kina. Samlet sett hadde DNB god tilgang til markedene for langsiktig finansiering gjennom hele året.

Det kortsiktige likviditetsrisikomålet, Liquidity Coverage Ratio (LCR), holdt seg stabilt på over 100 prosent gjennom året, og ved utgangen av 
2018 viste LCR totalt 117 prosent, LCR i euro 190 prosent, LCR i dollar 243 prosent og LCR i norske kroner 65 prosent.

Gjennomsnittlig restløpetid på porteføljen av senior obligasjonslån og obligasjoner med fortrinnsrett var 4,1 år ved utgangen av 2018, opp fra 
4,0 år ett år tidligere. DNB tilstreber en jevn fordeling av forfallsstrukturen for langsiktige innlån over kommende femårsperiode.

NOTE 16 Likviditetsrisiko (forts.)
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Note 17 Forsikringsrisiko 
Forsikringsrisiko i livsforsikring
Risiko i DNB Livsforsikring AS består av finansiell risiko og forsikringsrisiko i tillegg til operasjonell risiko og forretningsrisiko. Finansiell risiko 
består av kreditt- og markedsrisiko, som er risikoen for at finansavkastningen ikke vil være tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene selskapet har 
avtalene med kundene, se beskrivelse i note 12-14. Forsikringsrisikoen er relatert til endringer i fremtidige utbetalinger på grunn av endringer 
forventet levealder og uførhet.  

Analyse av forsikringsforpliktelser, kunder bærer
risikoen, og forpliktelser til forsikringstakere DNB-konsernet 1)

Forsikringsforpliktelser Forpliktelser til 
Beløp i millioner kroner kunder bærer risikoen forsikringstakere 

Balanse per 31. desember 2016 60 220 208 160
Innskudd 8 572 3 427
Avkastning 7 019 10 030
Mottatte reserver 3 190 462
Avgitte reserver (1 799) (164)
Forsikringsytelser (1 427) (12 698)
Øvrige endringer (568) (717)
Balanse per 31. desember 2017 75 206 208 500
Innskudd 8 935 3 229
Avkastning (3 632) 5 137
Mottatte reserver 3 190 312
Avgitte reserver (1 799) (216)
Forsikringsytelser (3 841) (12 231)
Øvrige endringer (817) (649)
Balanse per 31. desember 2018 77 241 204 286

1) Gjelder utelukkende DNB Livsforsikring.

Beskrivelse av forsikringsproduktene
Selskapet tilbyr tradisjonell livs- og pensjonsforsikring, fondsforsikring og skadeforsikring. I de tradisjonelle produktene benyttes en beregnings-
rente for å fastsette avsetninger og premier. Beregningsrenten er kundens årlige rentegaranti. I de fleste fondsforsikringer bærer kunden den 
finansielle risikoen. Skadeforsikringene er produkter med utbetaling relatert til forsikredes liv og helse. Dette er produkter uten overskuddsdeling 
og med årlig reprising.    

Kollektive kontrakter
Kollektiv ytelsespensjon er utbetalinger av pensjoner fra avtalt alder og så lenge den forsikrede lever. Det kan også avtales at pensjonen opp-
hører ved en bestemt alder. Ytelsespensjon kan omfatte alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon, samboerpensjon og barnepensjon. 
Kunden betaler forskuddsvis en årlig premie for renterisiko, forsikringsrisiko og administrasjon. Selskapet har mulighet til å endre premien årlig. 
Renteoverskudd ut over rentegarantien tildeles kunden i sin helhet. Ved renteresultat fra null prosent og opp til kundens rentegaranti, kan 
selskapet anvende tilleggsavsetninger for å innfri rentegarantien, ellers skal selskapet dekke underskuddet. Overskudd på risikoresultatet kan 
enten brukes til å øke risikoutjevningsfondet eller tildeles kundene. Det kan ikke avsettes mer enn 50 prosent av et års overskudd fra risiko-
resultatet til risikoutjevningsfondet. Underskudd etter bruk av risikoutjevningsfondet skal dekkes av selskapet. Administrasjonsresultatet tilfaller 
i sin helhet selskapet. For ettårige avtaler med uføre- og etterlattepensjoner uten oppsparing, avregnes risikoresultatet direkte mot selskapet.  

Fripoliser oppstår når et medlem trer ut av en pensjonsavtale eller pensjonsavtalen opphører. Opptjente rettigheter på utmeldings- eller opp-
hørstidspunktet videreføres i fripoliser. Fripoliser har en egen overskuddsmodell der kunden skal tildeles minimum 80 prosent av renteover-
skuddet. Overskudd på risikoresultatet kan enten brukes til å øke risikoutjevningsfondet eller tildeles kundene. Det kan ikke avsettes men enn 
50 prosent av et års overskudd fra risikoresultatet til risikoutjevningsfondet. Administrasjonsresultatet tilfaller i sin helhet selskapet. 

Kollektiv foreningsforsikring er pensjonsforsikring som foreninger tegner for sine medlemmer. Foreningsforsikringer kan omfatte alders-, uføre-,
ektefelle- og barnepensjon. Rente-, risiko- og administrasjonsresultatet inngår som samlet resultat til fordeling mellom kunde og selskap. 
Kunden skal minimum ha 65 prosent av samlet overskudd.

Individuelle kontrakter
Individuelle rente- og pensjonsforsikringer er spareavtaler hvor selskapet skal utbetale månedlige beløp så lenge en person lever, eller til 
personen når en bestemt alder. Dette omfatter vanligvis alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon.

Individuell kapitalforsikring er kontrakter hvor selskapet ved forsikredes død eller ved oppnådd avtalt alder skal utbetale avtalt beløp. Individuell 
kapitalforsikring kan også omfatte uførekapital, som er en engangsstønad ved varig uførhet.

NOTE 17 Forsikringsrisiko
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Note 17 Forsikringsrisiko (forts.)
For individuelle kontrakter solgt før 1. januar 2008 fordeles samlet resultat mellom kunder og selskap. Rente-, risiko- og administrasjonsresultat 
inngår som resultat til fordeling mellom kunde og selskap. Kunden skal ha minimum 65 prosent av samlet overskudd. For kontrakter solgt etter 
1. januar 2008 gjelder virksomhetsreglene med årlig prising av hvert resultatelement, tilsvarende regler som innen kollektiv ytelsespensjon. 

Kontrakter i investeringsvalgsporteføljen
Innskuddspensjon er kollektive pensjonsavtaler der den ansatte bærer den finansielle risikoen. Det kan kjøpes helt eller delvis sikring på 
innbetalt beløp. 

Individuelle fondsforsikringer er kapital- eller renteforsikringer der kunden bærer den finansielle risikoen.

Andre bransjer
Gruppeliv er dødsrisikoforsikringer som arbeidsgiver eller foreninger tegner for sine arbeidstakere eller medlemmer, eventuelt også for deres 
ektefeller og barn. Forsikringssum utbetales ved forsikredes død. Gruppeliv kan også omfatte uførekapital, som er en engangsstønad ved varig 
uførhet.

Personalforsikring er ettårige risikoprodukter som bedrifter knytter til sin pensjonsavtale. Det kan være bedriftsgruppeliv eller ulykkesforsikringer. 
Yrkesskadeforsikringen er lovpålagt for alle bedrifter.

Personrisikoprodukter til personkunder er ettårige risikoprodukter som inneholder dekninger som månedlige ytelse ved uførhet og engangs-
erstatninger ved død, uføre og kritisk sykdom. DNB Livsforsikring tilbyr også barne- og ungdomsforsikring som gir økonomisk sikkerhet ved 
ulykker, alvorlig sykdom og arbeidsuførhet.

Spesifikasjon av balanseførte forpliktelser til forsikringstakere per 31. desember 2018 DNB-konsernet 1)

Kollektive forsikrings- Individuell rente-
ordninger - ytelsespensjon og pensjonsforsikring

Rente- og Gruppe-
Forenings- pensjons- Kapital- livs- Skade- Totalt Totalt 

Beløp i millioner kroner Privat forsikring forsikring forsikring forsikring forsikring 2018 2017
Premiereserver 216 474 3 128 19 223 30 324 763 1 389 271 301 271 370
Tilleggsavsetninger 5 652 132 574 850 7 209 7 664
Kursreguleringsfond 988 31 185 252 0 0 1 457 3 262
Premiefond 758 6 64 828 923
Innskuddsfond 682 682 663
Andre tekniske avsetninger 51 51 29
Forpliktelser til forsikringstakere 224 554 3 298 19 981 31 491 763 1 441 281 528 283 911
Merverdier obligasjoner som holdes til forfall 2) 5 879 7 863

1) Gjelder utelukkende DNB Livsforsikring.
2) Merverdier på sertifikater og obligasjoner som holdes til forfall, inngår ikke i balanseførte verdier.

Forsikringsrisiko
Innen livsforsikring er de vesentligste forsikringsrisikoer knyttet til hendelsene dødsfall og uførhet. 

Forsikringsrisikoen i DNB Livsforsikring er i varierende grad delt mellom kunder og selskap. For skadeforsikringsproduktene Personalforsikring 
og enkelte rene risikoprodukter er selskapet eksponert for forsikringsrisiko. For individuelle pensjons- og kapitalforsikringsprodukter solgt etter 
1. januar 2008 og kollektive pensjonsavtaler er selskapets risiko inndekking av et eventuelt negativt risikoresultat. Selskapet godskrives derimot 
inntil 50 prosent dersom det blir et positivt risikoresultat gjennom avsetning til risikoutjevningsfond. 

Risikoresultatet oppstår som følge av at erfaringer knyttet til dødelighet, uførhet og erstatninger avviker fra det som er forutsatt i beregnings-
grunnlag for premier og avsetninger. Ved overskudd på risikoresultatet kan overskuddet avsettes til risikoutjevningsfond. Risikoutjevningsfondet 
kan ikke overstige 150 prosent av selskapets samlede risikopremier i regnskapsåret. Ved underskudd på risikoresultatet kan risikoutjevnings-
fondet anvendes. Risikoutjevningsfondet gjelder ikke risikoforsikringer av høyst ett års varighet, uføre- og etterlattepensjoner uten opptjening 
eller individuelle kontrakter solgt før 1. januar 2008.

Risiko for DNB Livsforsikring knyttet til endring i dødelighet er todelt. For dødsrisikodekninger, i hovedsak ektefelle- og barnepensjon, vil 
redusert dødelighet gi forbedret risikoresultat og lavere avsetningsbehov. For pensjoner under utbetaling vil redusert dødelighet gi lengre ut-
betalingstid og dermed høyere avsetningsbehov, kalt opplevelsesrisiko. Oppreserveringsbehov knyttet til forsikringsrisiko vil kunne finansieres 
av overskudd på fremtidig avkastningsresultat. Opplevelsesrisiko, sammen med uførerisiko, dominerer forsikringsrisikoen i selskapet.

Som følge av økt levealder har DNB Livsforsikring i perioden 2011-2017 forsterket premiereservene med 11,2 milliarder kroner. Av dette 
beløpet er 9,0 milliarder finansiert av kundeoverskudd og risikoutjevningsfond, mens 2,2 milliarder er finansiert av egenkapital. Oppreserver-
ingen ble avsluttet 31. desember 2017.  

154 /   DNB-KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2018

Note 17 Forsikringsrisiko 
Forsikringsrisiko i livsforsikring
Risiko i DNB Livsforsikring AS består av finansiell risiko og forsikringsrisiko i tillegg til operasjonell risiko og forretningsrisiko. Finansiell risiko 
består av kreditt- og markedsrisiko, som er risikoen for at finansavkastningen ikke vil være tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene selskapet har 
avtalene med kundene, se beskrivelse i note 12-14. Forsikringsrisikoen er relatert til endringer i fremtidige utbetalinger på grunn av endringer 
forventet levealder og uførhet.  

Analyse av forsikringsforpliktelser, kunder bærer
risikoen, og forpliktelser til forsikringstakere DNB-konsernet 1)

Forsikringsforpliktelser Forpliktelser til 
Beløp i millioner kroner kunder bærer risikoen forsikringstakere 

Balanse per 31. desember 2016 60 220 208 160
Innskudd 8 572 3 427
Avkastning 7 019 10 030
Mottatte reserver 3 190 462
Avgitte reserver (1 799) (164)
Forsikringsytelser (1 427) (12 698)
Øvrige endringer (568) (717)
Balanse per 31. desember 2017 75 206 208 500
Innskudd 8 935 3 229
Avkastning (3 632) 5 137
Mottatte reserver 3 190 312
Avgitte reserver (1 799) (216)
Forsikringsytelser (3 841) (12 231)
Øvrige endringer (817) (649)
Balanse per 31. desember 2018 77 241 204 286

1) Gjelder utelukkende DNB Livsforsikring.

Beskrivelse av forsikringsproduktene
Selskapet tilbyr tradisjonell livs- og pensjonsforsikring, fondsforsikring og skadeforsikring. I de tradisjonelle produktene benyttes en beregnings-
rente for å fastsette avsetninger og premier. Beregningsrenten er kundens årlige rentegaranti. I de fleste fondsforsikringer bærer kunden den 
finansielle risikoen. Skadeforsikringene er produkter med utbetaling relatert til forsikredes liv og helse. Dette er produkter uten overskuddsdeling 
og med årlig reprising.    

Kollektive kontrakter
Kollektiv ytelsespensjon er utbetalinger av pensjoner fra avtalt alder og så lenge den forsikrede lever. Det kan også avtales at pensjonen opp-
hører ved en bestemt alder. Ytelsespensjon kan omfatte alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon, samboerpensjon og barnepensjon. 
Kunden betaler forskuddsvis en årlig premie for renterisiko, forsikringsrisiko og administrasjon. Selskapet har mulighet til å endre premien årlig. 
Renteoverskudd ut over rentegarantien tildeles kunden i sin helhet. Ved renteresultat fra null prosent og opp til kundens rentegaranti, kan 
selskapet anvende tilleggsavsetninger for å innfri rentegarantien, ellers skal selskapet dekke underskuddet. Overskudd på risikoresultatet kan 
enten brukes til å øke risikoutjevningsfondet eller tildeles kundene. Det kan ikke avsettes mer enn 50 prosent av et års overskudd fra risiko-
resultatet til risikoutjevningsfondet. Underskudd etter bruk av risikoutjevningsfondet skal dekkes av selskapet. Administrasjonsresultatet tilfaller 
i sin helhet selskapet. For ettårige avtaler med uføre- og etterlattepensjoner uten oppsparing, avregnes risikoresultatet direkte mot selskapet.  

Fripoliser oppstår når et medlem trer ut av en pensjonsavtale eller pensjonsavtalen opphører. Opptjente rettigheter på utmeldings- eller opp-
hørstidspunktet videreføres i fripoliser. Fripoliser har en egen overskuddsmodell der kunden skal tildeles minimum 80 prosent av renteover-
skuddet. Overskudd på risikoresultatet kan enten brukes til å øke risikoutjevningsfondet eller tildeles kundene. Det kan ikke avsettes men enn 
50 prosent av et års overskudd fra risikoresultatet til risikoutjevningsfondet. Administrasjonsresultatet tilfaller i sin helhet selskapet. 

Kollektiv foreningsforsikring er pensjonsforsikring som foreninger tegner for sine medlemmer. Foreningsforsikringer kan omfatte alders-, uføre-,
ektefelle- og barnepensjon. Rente-, risiko- og administrasjonsresultatet inngår som samlet resultat til fordeling mellom kunde og selskap. 
Kunden skal minimum ha 65 prosent av samlet overskudd.

Individuelle kontrakter
Individuelle rente- og pensjonsforsikringer er spareavtaler hvor selskapet skal utbetale månedlige beløp så lenge en person lever, eller til 
personen når en bestemt alder. Dette omfatter vanligvis alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon.

Individuell kapitalforsikring er kontrakter hvor selskapet ved forsikredes død eller ved oppnådd avtalt alder skal utbetale avtalt beløp. Individuell 
kapitalforsikring kan også omfatte uførekapital, som er en engangsstønad ved varig uførhet.
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Note 17 Forsikringsrisiko (forts.)
Uførerisiko er i større grad utsatt for endringer over kortere tidsperioder. Avsetninger for inntrufne, ikke oppgjorte skader vurderes fortløpende. 
Utover det er det ikke identifisert behov for styrking av eksisterende avsetninger knyttet til uførepensjon eller andre uføreprodukter. 

For eksisterende kontrakter overvåkes forsikringsrisikoen kontinuerlig gjennom analyse og oppfølging av risikoresultatene innen hver bransje. 
Selskapet benytter også reassuranse som et instrument for å redusere forsikringsrisikoen. Selskapet har for tiden reassuranseavtaler som 
dekker katastrofer og store enkeltrisikoer innen kollektiv og individuell forsikring. Reassuranseavtalene innebærer at DNB Livsforsikring står 
ansvarlig for risiko opp til et fastsatt nivå, og reassurandør dekker overskytende risiko opp til en øvre definert grense.

For å redusere forsikringsrisikoen ved tegning gjennomføres det ved salg av individuelle risikoprodukter en helsevurdering av forsikrede. 
Individuell helsevurdering gjennomføres også for mindre, kollektive ordninger. For salg av uførepensjoner skjer det en innplassering i risiko-
klasser etter konkret vurdering av risikoen for den enkelte kunde. 

DNB Livsforsikring har sin hovedvirksomhet i Norge. 

Risikoresultat
Tabellen viser effekten på risikoresultatet for 2018 ved gitte endringer i dødelighets- eller uføreerfaringene.  

DNB Livsforsikring 
Kollektive forsikrings- Individuell rente-

ordninger - ytelsespensjon og pensjonsforsikring
Rente- og

Forenings- pensjons- Kapital- Andre Totalt Totalt 
Beløp i millioner kroner Privat forsikring forsikring forsikring bransjer 2018 2017

Risikoresultat 
Risikoresultat i 2018 *) 320 13 43 116 (97) 395
Risikoresultat i 2017 311 6 52 126 (3) 491

Sensitiviteter - effekt på risikoresultatet i 2018
5 prosent reduksjon i dødelighet (35) (1) (10) 2 1 (42) (36)
10 prosent økning i uførhet (107) (0) (10) (10) (24) (151) (139)

*) Herav: Dødsrisiko 5 7 9 60 30 110 59
Opplevelsesrisiko (29) (6) (9) (1) 0 (45) 1
Uførhet 261 9 21 20 (128) 184 297
Personalforsikring 77 34 1 112 68
Annet 6 2 22 4 34 65

Varige endringer i beregningsforutsetningene vil medføre behov for endringer i premier og avsetninger. Økt premiereservekrav kan finansieres 
av årets risikoresultat, eller av årets og fremtidig avkastningsresultat. Ved omlegging av beregningsforutsetninger skal Finanstilsynet godkjenne 
selskapets finansieringsplan.

Beregningsforutsetning
Tabellen viser hvilken effekt endringer i sentrale beregningsforutsetninger har på brutto premiereserve.

DNB Livsforsikring 
Beløp i millioner kroner Endring i prosent Effekt på brutto premiereserve 

Dødelighet (5) +1 541
Uførhet 10 +851

Dødelighet og uførhet
Tabellen viser netto årlig risikopremie for en forsikringssum på 100 000 kroner. For ektefellepensjon er det premien for en årlig ektefellepensjon 
på 10 000 kroner fra hovedforsikredes død frem til ektefelle er 77 år som er angitt. For uførepensjon er det premien for en årlig uførepensjon 
med 12 måneders karens på 10 000 kroner frem til 67 år som er angitt. Alle premier knyttet til individuell uførepensjon er kjønnsnøytrale.

DNB Livsforsikring 
Menn Kvinner 

Beløp i millioner kroner 30 år 45 år 60 år 30 år 45 år 60 år 
Individuell livsforsikring 84 216 924 84 216 924
Individuell uførekapital 260 892 260 892
Individuell uførepensjon 490 1 433 4 301 490 1 433 4 301

Ektefellepensjon innen kollektiv pensjon 15 107 437 12 64 181
Uførepensjon innen kollektiv pensjon 280 452 1 296 401 1 117 2 209

NOTE 17 Forsikringsrisiko (forts.)
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Note 17 Forsikringsrisiko (forts.)
Rentefølsomhet – forpliktelser til forsikringstakere
DNB Livsforsikring bærer risikoen for å oppfylle renteforpliktelsen selskapet har i avtalene med kundene. Finansavkastningen må være stor nok 
til å møte den garanterte avkastningen som selskapet har forpliktet seg til overfor kunden. I motsatt fall må den manglende avkastningen dekkes 
ved bruk av kursreguleringsfond, tilleggsavsetninger, egenkapital eller ansvarlig lån. Rentegarantien skal oppfylles på årlig basis. Målt i forhold 
til kundefonds har selskapet en samlet gjennomsnittlig rentegaranti på 3,1 prosent.

Tabellen viser hvordan gjennomsnittlig rentegaranti for hver bransje har utviklet seg over tid. Rentegarantien er angitt i prosent av premie-
reserve, premiefond og tilleggsavsetninger og er målt per 31. desember. Rentegarantien reduseres gradvis hvert år. 

DNB Livsforsikring
Prosent 2018 2017 2016 2015
Kollektiv pensjon, privat sektor 3,1 3,1 3,1 3,1
Individuell pensjon 3,4 3,4 3,4 3,4
Individuell kapital 2,2 2,2 2,3 2,3
Kollektiv foreningspensjon 4,0 4,0 4,0 4,0
Totalt 3,1 3,1 3,1 3,1

Tilstrekkelighetstest  
Selskapet har i henhold til IFRS 4 vurdert om selskapets avsetninger står i forhold til forpliktelsene overfor kundene. Dersom testen viser at 
premiereservene er for lave til å bære de fremtidige forpliktelsene selskapet har, skal differansen regnskapsføres ved testtidspunktet. Tilstrek-
kelighetstesten blir gjennomført kvartalsvis.

Alle pristariffer som selskapet benytter, baserer seg på selskapets erfaringer innen produktsegment eller bransje. Produkter vil dermed kunne 
ha forskjellige grunnlagsrenter, dødelighets- og uførhetsantagelser, samt forskjellige omkostninger. Tilstrekkelighetstesten vurderer marginene 
i tariffene samt framtidig oppreserveringsbehov knyttet til langt liv. 

Tilstrekkelighetstesten beregnes basert på nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer knyttet til forsikringskontraktene, neddiskontert med en 
spotrentekurve. Rentekurven beregnes med basis i observerbare norske swap-renter. Til å estimere rentekurven utover ti år, benyttes Smith 
Wilson-modellen og det antas at spotrente konvergerer mot et langsiktig makroøkonomisk rentepunkt. Tilstrekkelighetstesten er følsom for 
endringer i rentekurve. 

Tilstrekkelighetstesten indikerte ikke behov for ytterligere avsetninger for forpliktelser overfor forsikringstakere per 31. desember 2018.

Soliditetskapital 
Soliditetskapitalen består av kursreguleringsfond, tilleggsavsetninger, risikoutjevningsfond, egenkapital, ansvarlige lån, fondsobligasjoner og 
merverdier på obligasjoner som holdes til forfall. Alle disse elementene, med unntak av risikoutjevningsfondet, kan benyttes for å oppfylle
avkastningsgarantien på forsikringsmidlene. 

DNB Livsforsikring 
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17

Kursreguleringsfond 1 457 3 262
Tilleggsavsetninger 7 209 7 664
Risikoutjevningsfond 601 516
Egenkapital 22 541 24 062
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 7 000 5 500
Merverdi obligasjoner som holdes til forfall 5 879 7 863
Sum soliditetskapital 44 686 48 867
Avkastningsgaranti på forsikringsmidlene 1) 6 283 6 437

1) Avkastningsgaranti knyttet til kontrakter ved utgangen av perioden.
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Uførerisiko er i større grad utsatt for endringer over kortere tidsperioder. Avsetninger for inntrufne, ikke oppgjorte skader vurderes fortløpende. 
Utover det er det ikke identifisert behov for styrking av eksisterende avsetninger knyttet til uførepensjon eller andre uføreprodukter. 

For eksisterende kontrakter overvåkes forsikringsrisikoen kontinuerlig gjennom analyse og oppfølging av risikoresultatene innen hver bransje. 
Selskapet benytter også reassuranse som et instrument for å redusere forsikringsrisikoen. Selskapet har for tiden reassuranseavtaler som 
dekker katastrofer og store enkeltrisikoer innen kollektiv og individuell forsikring. Reassuranseavtalene innebærer at DNB Livsforsikring står 
ansvarlig for risiko opp til et fastsatt nivå, og reassurandør dekker overskytende risiko opp til en øvre definert grense.

For å redusere forsikringsrisikoen ved tegning gjennomføres det ved salg av individuelle risikoprodukter en helsevurdering av forsikrede. 
Individuell helsevurdering gjennomføres også for mindre, kollektive ordninger. For salg av uførepensjoner skjer det en innplassering i risiko-
klasser etter konkret vurdering av risikoen for den enkelte kunde. 

DNB Livsforsikring har sin hovedvirksomhet i Norge. 

Risikoresultat
Tabellen viser effekten på risikoresultatet for 2018 ved gitte endringer i dødelighets- eller uføreerfaringene.  

DNB Livsforsikring 
Kollektive forsikrings- Individuell rente-

ordninger - ytelsespensjon og pensjonsforsikring
Rente- og

Forenings- pensjons- Kapital- Andre Totalt Totalt 
Beløp i millioner kroner Privat forsikring forsikring forsikring bransjer 2018 2017

Risikoresultat 
Risikoresultat i 2018 *) 320 13 43 116 (97) 395
Risikoresultat i 2017 311 6 52 126 (3) 491

Sensitiviteter - effekt på risikoresultatet i 2018
5 prosent reduksjon i dødelighet (35) (1) (10) 2 1 (42) (36)
10 prosent økning i uførhet (107) (0) (10) (10) (24) (151) (139)

*) Herav: Dødsrisiko 5 7 9 60 30 110 59
Opplevelsesrisiko (29) (6) (9) (1) 0 (45) 1
Uførhet 261 9 21 20 (128) 184 297
Personalforsikring 77 34 1 112 68
Annet 6 2 22 4 34 65

Varige endringer i beregningsforutsetningene vil medføre behov for endringer i premier og avsetninger. Økt premiereservekrav kan finansieres 
av årets risikoresultat, eller av årets og fremtidig avkastningsresultat. Ved omlegging av beregningsforutsetninger skal Finanstilsynet godkjenne 
selskapets finansieringsplan.

Beregningsforutsetning
Tabellen viser hvilken effekt endringer i sentrale beregningsforutsetninger har på brutto premiereserve.

DNB Livsforsikring 
Beløp i millioner kroner Endring i prosent Effekt på brutto premiereserve 

Dødelighet (5) +1 541
Uførhet 10 +851

Dødelighet og uførhet
Tabellen viser netto årlig risikopremie for en forsikringssum på 100 000 kroner. For ektefellepensjon er det premien for en årlig ektefellepensjon 
på 10 000 kroner fra hovedforsikredes død frem til ektefelle er 77 år som er angitt. For uførepensjon er det premien for en årlig uførepensjon 
med 12 måneders karens på 10 000 kroner frem til 67 år som er angitt. Alle premier knyttet til individuell uførepensjon er kjønnsnøytrale.

DNB Livsforsikring 
Menn Kvinner 

Beløp i millioner kroner 30 år 45 år 60 år 30 år 45 år 60 år 
Individuell livsforsikring 84 216 924 84 216 924
Individuell uførekapital 260 892 260 892
Individuell uførepensjon 490 1 433 4 301 490 1 433 4 301

Ektefellepensjon innen kollektiv pensjon 15 107 437 12 64 181
Uførepensjon innen kollektiv pensjon 280 452 1 296 401 1 117 2 209

NOTE 17 Forsikringsrisiko (forts.)
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Kapitalkrav og solvenskapital
Nye regulatoriske krav til kapital for europeiske forsikringsselskaper fremkommer av Solvens II-direktivet som trådte i kraft 1. januar 2016.  
Direktivet er gjennomført i norsk rett i finansforetaksloven og Solvens II-forskriften. I tillegg til å omfatte kapital og kapitalkrav omfatter regel-
verket også regler for risikostyring og internkontroll, tilsynsmessig kontroll og overvåking samt markedsdisiplin gjennom informasjonsplikt til 
offentligheten og rapporteringsplikt overfor tilsynsmyndigheter. Solvens II regelverket stiller krav til ansvarlig kapital som skal dekke solvens-
kapitalkravet (SCR) og minstekapitalkravet (MCR). Solvenskapitalkravet beregnes slik at sannsynligheten er 99,5 prosent for at samlet tap, 
herunder forsikringsmessig og finansielle tap, over en periode på 12 måneder ikke overstiger det beregnede kapitalkravet. Ved beregningen 
tas det hensyn til risikoreduserende tiltak og ordninger. Minstekravet beregnes slik at sannsynligheten er 85 prosent for at samlet tap over en 
periode på 12 måneder ikke overstiger det beregnede kapitalkravet. Kapitalen inndeles i tre kapitalgrupper etter kapitalens kvalitet.  Minimum 
50 prosent av SCR må dekkes av kapitalgruppe 1. Kapitalgruppe 3 kan ikke dekke mer enn 15 prosent av solvenskapitalkravet. Av MCR-kravet 
må kapitalgruppe 1 utgjøre minimum 80 prosent. Det nye regelverket åpner for å anvende overgangsregler ved beregning av solvenskapital.  
DNB Livsforsikring fikk i desember 2015 godkjennelse av Finanstilsynet til å anvende overgangsregler for forsikringsmessige avsetninger. Dette 
gir selskapet anledning til å anvende bokførte forsikringsmessige avsetninger i stedet for markedsverdi av forpliktelsene.  Overgangsregelen 
gjelder i 16 år med lineær nedtrapping av effekten, første gang per 1. januar 2017.  DNB Livsforsikring hadde per 31. desember 2018 en
solvensmargin etter overgangsregler på 184 prosent.  Uten overgangsregler var solvensmarginen 152 prosent. Solvensmarginen er beregnet 
etter utbytte på 1,4 milliarder kroner.

Ansvarlig kapital DNB Livsforsikring 

Beløp i millioner kroner 31.12.18 01.01.18

Kapitalgruppe 1
Aksjekapital 1 750 1 750
Overkursfond 6 016 6 016
Ansvarlige lån 1 500 0
Avstemmingsreserve 1) 17 431 20 520

Inkludere effekt av overgangsreglene 2) 5 200 7 162
Sum kapitalgruppe 1 26 697 28 286
Kapitalgruppe 2

Ansvarlige lån 5 500 5 500
Risikoutjevningsfond 601 516

Sum kapitalgruppe 2 6 101 6 016
Kapitalgruppe 3

Utsatt skatt 0 0
Sum kapitalgruppe 3 0 0
Sum ansvarlig kapital 32 797 34 302

Sum ansvarlig kapital uten overgangsregler 27 598 27 140

1) Annen opptjent egenkapital inngår i avstemmingsreserven. I tillegg vil endring i kapital som følge av overgang til markedsverdier for eiendeler og forpliktelser 
være en del av avstemmingsreserve.

2) I tillegg til å anvende bokførte avsetninger ved beregning av forpliktelsene benytter DNB Livsforsikring muligheten til redusert stress for aksjer som var ervervet 
før 1. januar 2016. Redusert stress for aksjer gjelder i en overgangsperiode på sju år hvor stresset økes lineært fra 22 til 39 prosent. I henhold til solvenskapital-
regelverket er statsobligasjoner utstedt i hjemlandet med unntak av spreadrisiko. I en overgangsperiode gjelder dette også statsobligasjoner utstedt av stater 
innenfor EØS. Unntaket gjelder til og med 2018, mens det blir en opptrappingsperiode i 2019. Unntaket bortfaller fra 1. januar 2020.

Solvenskapitalkrav DNB Livsforsikring 

Beløp i millioner kroner 31.12.18 01.01.18

Markeds- og motpartsrisiko 30 613 29 554
Forsikringsrisiko 10 973 11 328
Operasjonell risiko 1 123 1 123
Diversifisering 1) (7 322) (7 423)
Tapsabsorbering i utsatt skatt (5 007) (5 126)
Tapsabsorbering i forsikringstekniske avsetninger (12 603) (11 376)
Solvenskapitalkrav 2) 17 777 18 079
Minstekapitalkrav 7 332 7 908

1) Diversifisering mellom markeds- og motpartsrisiko og forsikringsrisko.
2) Per 31. desember 2018 utgjorde solvenskravet uten overgangsregler 18 163 millioner kroner.

Solvensmargin DNB Livsforsikring 

Tall i prosent 31.12.18 01.01.18

Solvensmargin med overgangsregler 184 190
Solvensmargin uten overgangsregler 152 146

NOTE 17 Forsikringsrisiko (forts.)

4. Redegjørelse og resultater – Årsregnskap DNB-konsernet DNB-konsernet
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Forsikringsrisiko i skadeforsikring
DNB Forsikring AS distribuerer skadeforsikringsprodukter primært gjennom salgskanalen i DNB-konsernet. Premieporteføljen er i all hovedsak 
knyttet til personmarkedet, og utgjorde 2 319 millioner kroner ved utgangen av 2018.

Risiko i DNB Forsikring omfatter forsikrings-, markeds-, motparts-, operasjonell og forretningsrisiko. Forsikringsrisikoen omfatter risiko for tap 
som følge av at forsikringspremien ikke dekker fremtidige skadeutbetalinger. I tillegg inkluderes risikoen for at selskapet ikke har avsatt til-
strekkelig skadereserver for inntrufne skader. Erstatningsbeløpene påvirkes av flere faktorer, blant annet av store skader, skadefrekvens og 
inflasjon. En økning i skadefrekvens kan være sesongbetont eller skyldes mer varig påvirkning. En varig endring av skadefrekvensen, som for 
eksempel endret kundeadferd og nye skadetyper, vil ha størst påvirkning på lønnsomheten. Mangel på risikospredning når det gjelder risikotype 
og forsikringssum, geografisk plassering og art av virksomhet som forsikringen dekker kan også ha negativ innvirkning på forsikringsrisikoen.

DNB Forsikring har etablert et reassuranseprogram for å bidra til forutsigbarhet i resultatutviklingen, samt å tilfredsstille selskapets og kon-
sernets kapitalkrav. Programmet er tilpasset selskapets totalrisiko, det vil si summen av forsikrings-, markeds-, motparts- og operasjonell risiko.

DNB Forsikring hadde i 2018 et reassuranseprogram (excess of loss-program) som dekket store enkeltskader og hendelser utover valgte egen-
andelnivåer innenfor de ulike produktgruppene. Programmet var tilpasset risikoprofilen i porteføljen, og var fordelt på flere reassurandører med 
en minimum rating på A- for å redusere motpartsrisikoen. 

Forsikringsrisikoen overvåkes kontinuerlig gjennom oppfølging av lønnsomhet på alle produkter og kvartalsvis risikomåling.

Note 18 Netto renteinntekter 
DNB-konsernet 

2018 2017
Målt til Målt til 

virkelig verdi Målt til virkelig verdi Målt til 
over amortisert over amortisert 

Beløp i millioner kroner resultatet kost 1) Totalt resultatet kost 1) Totalt 
Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (0) 3 935 3 935 2 287 426 2 713
Renter av utlån til kunder 1 309 44 965 46 273 2 168 43 451 45 619
Renter av sertifikater og obligasjoner 4 127 100 4 227 4 030 170 4 200
Etableringsprovisjoner m.v. 5 279 284 2 298 300
Andre renteinntekter (402) 3 344 2 942 (1 939) 2 973 1 033
Sum renteinntekter 5 039 52 621 57 660 6 547 47 318 53 865
Renter på gjeld til kredittinstitusjoner (3 981) (3 981) (2 212) (254) (2 465)
Renter på innskudd fra kunder (264) (7 882) (8 146) (799) (6 720) (7 519)
Renter på verdipapirgjeld (1 718) (10 549) (12 267) (3 758) (7 381) (11 139)
Renter på ansvarlig lånekapital (76) (408) (484) (75) (377) (452)
Banksikringsfondsavgift (564) (564) (637) (637)
Andre rentekostnader 2) 4 870 (266) 4 605 3 873 (104) 3 770
Sum rentekostnader 2 812 (23 650) (20 838) (2 970) (15 472) (18 442)
Netto renteinntekter 7 851 28 971 36 822 3 577 31 846 35 422

1) Inkluderer sikrede poster.
2) Andre rentekostnader inkluderer rentejusteringer som følge av renteswapper. Derivater er målt til virkelig verdi over resultatet.
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Forsikringsrisiko i skadeforsikring
DNB Forsikring AS distribuerer skadeforsikringsprodukter primært gjennom salgskanalen i DNB-konsernet. Premieporteføljen er i all hovedsak 
knyttet til personmarkedet, og utgjorde 2 319 millioner kroner ved utgangen av 2018.

Risiko i DNB Forsikring omfatter forsikrings-, markeds-, motparts-, operasjonell og forretningsrisiko. Forsikringsrisikoen omfatter risiko for tap 
som følge av at forsikringspremien ikke dekker fremtidige skadeutbetalinger. I tillegg inkluderes risikoen for at selskapet ikke har avsatt til-
strekkelig skadereserver for inntrufne skader. Erstatningsbeløpene påvirkes av flere faktorer, blant annet av store skader, skadefrekvens og 
inflasjon. En økning i skadefrekvens kan være sesongbetont eller skyldes mer varig påvirkning. En varig endring av skadefrekvensen, som for 
eksempel endret kundeadferd og nye skadetyper, vil ha størst påvirkning på lønnsomheten. Mangel på risikospredning når det gjelder risikotype 
og forsikringssum, geografisk plassering og art av virksomhet som forsikringen dekker kan også ha negativ innvirkning på forsikringsrisikoen.

DNB Forsikring har etablert et reassuranseprogram for å bidra til forutsigbarhet i resultatutviklingen, samt å tilfredsstille selskapets og kon-
sernets kapitalkrav. Programmet er tilpasset selskapets totalrisiko, det vil si summen av forsikrings-, markeds-, motparts- og operasjonell risiko.

DNB Forsikring hadde i 2018 et reassuranseprogram (excess of loss-program) som dekket store enkeltskader og hendelser utover valgte egen-
andelnivåer innenfor de ulike produktgruppene. Programmet var tilpasset risikoprofilen i porteføljen, og var fordelt på flere reassurandører med 
en minimum rating på A- for å redusere motpartsrisikoen. 

Forsikringsrisikoen overvåkes kontinuerlig gjennom oppfølging av lønnsomhet på alle produkter og kvartalsvis risikomåling.

Note 18 Netto renteinntekter 
DNB-konsernet 

2018 2017
Målt til Målt til 

virkelig verdi Målt til virkelig verdi Målt til 
over amortisert over amortisert 

Beløp i millioner kroner resultatet kost 1) Totalt resultatet kost 1) Totalt 
Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (0) 3 935 3 935 2 287 426 2 713
Renter av utlån til kunder 1 309 44 965 46 273 2 168 43 451 45 619
Renter av sertifikater og obligasjoner 4 127 100 4 227 4 030 170 4 200
Etableringsprovisjoner m.v. 5 279 284 2 298 300
Andre renteinntekter (402) 3 344 2 942 (1 939) 2 973 1 033
Sum renteinntekter 5 039 52 621 57 660 6 547 47 318 53 865
Renter på gjeld til kredittinstitusjoner (3 981) (3 981) (2 212) (254) (2 465)
Renter på innskudd fra kunder (264) (7 882) (8 146) (799) (6 720) (7 519)
Renter på verdipapirgjeld (1 718) (10 549) (12 267) (3 758) (7 381) (11 139)
Renter på ansvarlig lånekapital (76) (408) (484) (75) (377) (452)
Banksikringsfondsavgift (564) (564) (637) (637)
Andre rentekostnader 2) 4 870 (266) 4 605 3 873 (104) 3 770
Sum rentekostnader 2 812 (23 650) (20 838) (2 970) (15 472) (18 442)
Netto renteinntekter 7 851 28 971 36 822 3 577 31 846 35 422

1) Inkluderer sikrede poster.
2) Andre rentekostnader inkluderer rentejusteringer som følge av renteswapper. Derivater er målt til virkelig verdi over resultatet.
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Kapitalkrav og solvenskapital
Nye regulatoriske krav til kapital for europeiske forsikringsselskaper fremkommer av Solvens II-direktivet som trådte i kraft 1. januar 2016.  
Direktivet er gjennomført i norsk rett i finansforetaksloven og Solvens II-forskriften. I tillegg til å omfatte kapital og kapitalkrav omfatter regel-
verket også regler for risikostyring og internkontroll, tilsynsmessig kontroll og overvåking samt markedsdisiplin gjennom informasjonsplikt til 
offentligheten og rapporteringsplikt overfor tilsynsmyndigheter. Solvens II regelverket stiller krav til ansvarlig kapital som skal dekke solvens-
kapitalkravet (SCR) og minstekapitalkravet (MCR). Solvenskapitalkravet beregnes slik at sannsynligheten er 99,5 prosent for at samlet tap, 
herunder forsikringsmessig og finansielle tap, over en periode på 12 måneder ikke overstiger det beregnede kapitalkravet. Ved beregningen 
tas det hensyn til risikoreduserende tiltak og ordninger. Minstekravet beregnes slik at sannsynligheten er 85 prosent for at samlet tap over en 
periode på 12 måneder ikke overstiger det beregnede kapitalkravet. Kapitalen inndeles i tre kapitalgrupper etter kapitalens kvalitet.  Minimum 
50 prosent av SCR må dekkes av kapitalgruppe 1. Kapitalgruppe 3 kan ikke dekke mer enn 15 prosent av solvenskapitalkravet. Av MCR-kravet 
må kapitalgruppe 1 utgjøre minimum 80 prosent. Det nye regelverket åpner for å anvende overgangsregler ved beregning av solvenskapital.  
DNB Livsforsikring fikk i desember 2015 godkjennelse av Finanstilsynet til å anvende overgangsregler for forsikringsmessige avsetninger. Dette 
gir selskapet anledning til å anvende bokførte forsikringsmessige avsetninger i stedet for markedsverdi av forpliktelsene.  Overgangsregelen 
gjelder i 16 år med lineær nedtrapping av effekten, første gang per 1. januar 2017.  DNB Livsforsikring hadde per 31. desember 2018 en
solvensmargin etter overgangsregler på 184 prosent.  Uten overgangsregler var solvensmarginen 152 prosent. Solvensmarginen er beregnet 
etter utbytte på 1,4 milliarder kroner.

Ansvarlig kapital DNB Livsforsikring 

Beløp i millioner kroner 31.12.18 01.01.18

Kapitalgruppe 1
Aksjekapital 1 750 1 750
Overkursfond 6 016 6 016
Ansvarlige lån 1 500 0
Avstemmingsreserve 1) 17 431 20 520

Inkludere effekt av overgangsreglene 2) 5 200 7 162
Sum kapitalgruppe 1 26 697 28 286
Kapitalgruppe 2

Ansvarlige lån 5 500 5 500
Risikoutjevningsfond 601 516

Sum kapitalgruppe 2 6 101 6 016
Kapitalgruppe 3

Utsatt skatt 0 0
Sum kapitalgruppe 3 0 0
Sum ansvarlig kapital 32 797 34 302

Sum ansvarlig kapital uten overgangsregler 27 598 27 140

1) Annen opptjent egenkapital inngår i avstemmingsreserven. I tillegg vil endring i kapital som følge av overgang til markedsverdier for eiendeler og forpliktelser 
være en del av avstemmingsreserve.

2) I tillegg til å anvende bokførte avsetninger ved beregning av forpliktelsene benytter DNB Livsforsikring muligheten til redusert stress for aksjer som var ervervet 
før 1. januar 2016. Redusert stress for aksjer gjelder i en overgangsperiode på sju år hvor stresset økes lineært fra 22 til 39 prosent. I henhold til solvenskapital-
regelverket er statsobligasjoner utstedt i hjemlandet med unntak av spreadrisiko. I en overgangsperiode gjelder dette også statsobligasjoner utstedt av stater 
innenfor EØS. Unntaket gjelder til og med 2018, mens det blir en opptrappingsperiode i 2019. Unntaket bortfaller fra 1. januar 2020.

Solvenskapitalkrav DNB Livsforsikring 

Beløp i millioner kroner 31.12.18 01.01.18

Markeds- og motpartsrisiko 30 613 29 554
Forsikringsrisiko 10 973 11 328
Operasjonell risiko 1 123 1 123
Diversifisering 1) (7 322) (7 423)
Tapsabsorbering i utsatt skatt (5 007) (5 126)
Tapsabsorbering i forsikringstekniske avsetninger (12 603) (11 376)
Solvenskapitalkrav 2) 17 777 18 079
Minstekapitalkrav 7 332 7 908

1) Diversifisering mellom markeds- og motpartsrisiko og forsikringsrisko.
2) Per 31. desember 2018 utgjorde solvenskravet uten overgangsregler 18 163 millioner kroner.

Solvensmargin DNB Livsforsikring 

Tall i prosent 31.12.18 01.01.18

Solvensmargin med overgangsregler 184 190
Solvensmargin uten overgangsregler 152 146

NOTE 17 Forsikringsrisiko (forts.)
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Note 19 Renter på enkelte balanseposter
DNB-konsernet 1)

Gjennomsnittlig rente i prosent 2) Gjennomsnittlig volum i millioner kroner 
2018 2017 2018 2017

Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0,83 0,51 472 320 531 618
Utlån til kunder 3,05 3,06 1 524 090 1 495 287
Sertifikater og obligasjoner 1,86 1,90 227 338 221 427

Gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner 1,49 0,88 267 413 280 012
Innskudd fra kunder 0,83 0,74 979 283 1 023 376
Verdipapirgjeld 1,58 1,45 777 565 768 830

1) Gjelder DNB-konsernet eksklusive DNB Livsforsikring.
2) Gjennomsnittlig rente i prosent er beregnet som samlet rentebeløp i kroner for de konkrete produkter sett i forhold til den tilhørende gjennomsnittlige kapitalen.

Note 20 Netto provisjonsinntekter 

DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Betalingsformidling og interbankprovisjoner 3 647 3 968
Garantiprovisjoner 888
Fondsforvaltning 1 871 1 719
Verdipapirtjenester 345 346
Verdipapiromsetning 778 789
Emisjonsinntekter 851 820
Kredittformidling 576 453
Salg av forsikringsprodukter 2 322 2 243
Eiendomsomsetning 1 143 1 150
Andre provisjonsinntekter 812 791
Sum provisjonsinntekter 13 235 12 279

Betalingsformidling og interbankprovisjoner (1 786) (2 158)
Garantiprovisjoner (78)
Fondsforvaltning (504) (421)
Verdipapirtjenester (199) (181)
Verdipapiromsetning (152) (151)
Emisjonskostnader (253) (135)
Kredittformidling (13)
Salg av forsikringsprodukter (280) (194)
Andre provisjonskostnader (671) (577)
Sum provisjonskostnader (3 925) (3 831)
Netto provisjonsinntekter 9 310 8 448
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Note 21 Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 2018 2017
Valuta og finansielle derivater 2 743 3 262
Sertifikater og obligasjoner (388) (294)
Aksjer 129 92
Andre finansielle eiendeler 0 (40)
Finansiell gjeld 23 182
Netto gevinster på finansielle instrumenter, obligatorisk til virkelig verdi 2 508 3 202
Utlån til virkelig verdi 1) (386) 152
Sertifikater og obligasjoner 2) (1 161) (326)
Aksjer 40
Finansiell gjeld 3) 611 93
Netto gevinster på finansielle instrumenter, bestemt regnskapsført til virkelig verdi (936) (41)
Finansielle derivater, sikring (2 088) (9 750)
Finansielle eiendeler, sikret (1) (1)
Finansiell gjeld, sikret 1 850 10 149
Netto gevinster sikrede poster 4) 5) (239) 397
Finansielle garantier 907
Motatt utbytte 10 84
Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet 1 342 4 548

1) Endringen i virkelig verdi knyttet til kredittrisiko utgjorde en gevinst på 16 millioner kroner i løpet av året og et tap på 103 millioner kumulativt. Kredittrisiko 
hensyntatt ved måling av virkelig verdi er basert på normaliserte tap og endring i normaliserte tap i den aktuelle porteføljen.

2) Endringen i virkelig verdi knyttet til endringer i kredittspreader utgjorde en gevinst på 45 millioner kroner i løpet av året og en gevinst på 267 millioner kumulativt.
3) For finansielle gjeld bestemt regnskapsført til virkelig verdi er endringen i virkelig verdi knyttet til kredittrisiko presentert i totalresultatet.
4) For finansiell gjeld som er sikret måles den sikrede risikoen til virkelig verdi, mens resten av instrumentet måles til amortisert kost. Sikringsderivater måles til 

virkelig verdi. Verdiendring som følger av sikret risiko presenteres på linjen Finansielle derivater, sikring. Netto gevinster på sikret finansiell gjeld inkluderer 
amortisering av akkumulerte verdiendringer i avbrutte sikringsforhold.  

5) DNB-konsernet benytter sikringsbokføring for lange innlån i valuta i DNB Boligkreditt og DNB Bank ASA. Innlånene sikres 1:1 gjennom eksterne kontrakter 
hvor det er samsvar mellom valuta og rentestrømmen og sikringsforretningen. På låneopptakstidspunktet gjør Markets en vurdering av om det skal inngås 
en sikringsforretning for det aktuelle innlånet basert på konsernets valutaposisjoner, og den underliggende renteeksponeringen knyttet til lånet.

Note 22 Lønn og andre personalkostnader 

DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Lønnskostnader *) (8 322) (8 316)
Arbeidsgiveravgift (1 504) (1 546)
Pensjonskostnader (1 262) (1 347)
Omstillingskostnader (123) (346)
Andre personalkostnader (654) (629)
Sum lønn og andre personalkostnader (11 864) (12 184)

*) Herav: Ordinær lønn (6 619) (6 632)
Resultatbasert lønn (1 397) (1 396)

Antall ansatte/årsverk DNB-konsernet
2018 1) 2017 1)

Antall ansatte per 31. desember 9 638 9 561
- herav antall ansatte i utlandet 1 421 1 404
Antall årsverk per 31. desember 9 225 9 144
- herav antall årsverk i utlandet 1 399 1 384
Gjennomsnittlig antall ansatte 9 568 10 895
Gjennomsnittlig antall årsverk 9 143 10 449

1) 1 796 ansatte i Baltikum var inkludert i 2017 til de ble overført til Luminor i fjerde kvartal 2017.
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Note 19 Renter på enkelte balanseposter
DNB-konsernet 1)

Gjennomsnittlig rente i prosent 2) Gjennomsnittlig volum i millioner kroner 
2018 2017 2018 2017

Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0,83 0,51 472 320 531 618
Utlån til kunder 3,05 3,06 1 524 090 1 495 287
Sertifikater og obligasjoner 1,86 1,90 227 338 221 427

Gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner 1,49 0,88 267 413 280 012
Innskudd fra kunder 0,83 0,74 979 283 1 023 376
Verdipapirgjeld 1,58 1,45 777 565 768 830

1) Gjelder DNB-konsernet eksklusive DNB Livsforsikring.
2) Gjennomsnittlig rente i prosent er beregnet som samlet rentebeløp i kroner for de konkrete produkter sett i forhold til den tilhørende gjennomsnittlige kapitalen.

Note 20 Netto provisjonsinntekter 

DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Betalingsformidling og interbankprovisjoner 3 647 3 968
Garantiprovisjoner 888
Fondsforvaltning 1 871 1 719
Verdipapirtjenester 345 346
Verdipapiromsetning 778 789
Emisjonsinntekter 851 820
Kredittformidling 576 453
Salg av forsikringsprodukter 2 322 2 243
Eiendomsomsetning 1 143 1 150
Andre provisjonsinntekter 812 791
Sum provisjonsinntekter 13 235 12 279

Betalingsformidling og interbankprovisjoner (1 786) (2 158)
Garantiprovisjoner (78)
Fondsforvaltning (504) (421)
Verdipapirtjenester (199) (181)
Verdipapiromsetning (152) (151)
Emisjonskostnader (253) (135)
Kredittformidling (13)
Salg av forsikringsprodukter (280) (194)
Andre provisjonskostnader (671) (577)
Sum provisjonskostnader (3 925) (3 831)
Netto provisjonsinntekter 9 310 8 448
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Note 23 Andre kostnader
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 2018 2017
Honorarer (660) (559)
IT-kostnader 1) (3 775) (3 593)
Porto og telekommunikasjon (173) (209)
Rekvisita (43) (62)
Markedsføring og informasjon (749) (810)
Reisekostnader (261) (284)
Kompensasjon til Posten Norge for utførte tjenester (179) (183)
Opplæring (66) (65)
Driftskostnader eiendommer og lokaler 2) (1 096) (1 174)
Driftskostnader maskiner, transportmidler og inventar (71) (82)
Øvrige driftskostnader (716) (857)
Sum andre kostnader (7 789) (7 878)

1) Honorarer knyttet til systemutvikling utgjorde 1 371 millioner kroner i 2018 og 1 388 millioner i 2017.
2) Kostnader for leide lokaler utgjorde 899 millioner kroner i 2018 og 925 millioner i 2017.

Note 24 Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 2018 2017
Avskrivninger maskiner, inventar og transportmidler (1 523) (1 458)
Øvrige avskrivninger materielle og immaterielle eiendeler (500) (453)
Nedskrivning aktivert systemutvikling (146) (68)
Goodwillnedskrivninger 1) (545)
Øvrige nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler (234) (8)
Sum avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler (2 404) (2 531)

1) Goodwillnedskrivninger knyttet til Cresco utgjorde 502 millioner i 2017.

Se note 37 Immaterielle eiendeler og note 38 Varige driftsmidler.
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Note 25 Pensjoner
Beskrivelse av pensjonsordningene 
DNB-konsernet har innskuddspensjon for alle medarbeidere i Norge, med unntak av de om lag 310 ansatte fra tidligere Postbanken som er 
dekket gjennom en lukket, kollektiv pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse.

Innskuddssatsene er:

 Lønn tilsvarende 0 til 7,1 ganger G: 7 prosent

 Lønn tilsvarende 7,1 til 12 ganger G: 15 prosent

 Konsernet har ikke innskuddspensjonsordning for lønn over 12G (utover den lukkede ordningen).

Ansatte som var omfattet av den tidligere ytelsesbaserte tjenestepensjonen (avviklet i perioden 2015 til 2017) har i tillegg en kompensasjons-
ordning som er utformet som en supplerende innskuddsbasert driftspensjonsordning.

Spareplanen i kompensasjonsordningen har etter forutsetninger som ble besluttet på omdanningstidspunktene, som mål å gi den enkelte 
ansatte ved fylte 67 år en samlet pensjonskapital tilsvarende det den ansatte ville hatt dersom ytelsespensjonsavtalene hadde blitt videreført. 
Både opptjening og avkastning finansieres over driften.

DNB-konsernet har uførepensjon for alle medarbeidere i Norge. Uførepensjonsordningen er:

 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12G

 25 prosent av G, maksimalt 6 prosent av pensjonsgrunnlaget, opp til 12G

 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i intervallet 6-12G

Konsernets norske selskaper er med i Fellesordningen for avtalefestet pensjon, AFP. Det er i tillegg avtale om AFP etter regler for statlig sektor 
for ansatte med medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Den private AFP-ordningen vil bli finansiert gjennom en årlig premie som fastsettes som en prosent av lønn mellom 1 og 7,1G.

Pensjonskostnader og -forpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift og finansskatt.

Datterselskaper og filialer utenfor Norge har egne ordninger for sine ansatte, som i hovedsak er innskuddsbaserte pensjonsordninger.
Pensjonskostnaden for ansatte utenfor Norge utgjorde 212 millioner kroner.
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Kompensasjon til Posten Norge for utførte tjenester (179) (183)
Opplæring (66) (65)
Driftskostnader eiendommer og lokaler 2) (1 096) (1 174)
Driftskostnader maskiner, transportmidler og inventar (71) (82)
Øvrige driftskostnader (716) (857)
Sum andre kostnader (7 789) (7 878)

1) Honorarer knyttet til systemutvikling utgjorde 1 371 millioner kroner i 2018 og 1 388 millioner i 2017.
2) Kostnader for leide lokaler utgjorde 899 millioner kroner i 2018 og 925 millioner i 2017.

Note 24 Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 2018 2017
Avskrivninger maskiner, inventar og transportmidler (1 523) (1 458)
Øvrige avskrivninger materielle og immaterielle eiendeler (500) (453)
Nedskrivning aktivert systemutvikling (146) (68)
Goodwillnedskrivninger 1) (545)
Øvrige nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler (234) (8)
Sum avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler (2 404) (2 531)

1) Goodwillnedskrivninger knyttet til Cresco utgjorde 502 millioner i 2017.

Se note 37 Immaterielle eiendeler og note 38 Varige driftsmidler.

NOTE 25 Pensjoner
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Note 25 Pensjoner (forts.)
Økonomiske forutsetninger som er benyttet ved beregning av pensjonskostnader og -forpliktelser er gjort i samsvar med veiledningen fra Norsk 
regnskapsstiftelse per 31. desember 2018.

Pensjonskostnader DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Nåverdi av årets pensjonsopptjening (462) (518)
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene (114) (123)
Beregnet avkastning på pensjonsmidlene 42 84
Overgang til innskuddspensjon/avkortning 109 (46)
Administrasjonskostnader (1) (1)
Sum ytelsesbaserte ordninger (426) (604)
Avtalefestet pensjon, ny ordning (107) (104)
Risikopremie (52) (46)
Innskuddsbaserte ordninger (676) (593)
Netto pensjonskostnader (1 262) (1 347)

Pensjonsforpliktelser DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Inngående balanse 5 967 5 410
Årets opptjening 462 518
Årets rentekostnad 114 123
Aktuarielt tap/(gevinst), netto 116 110
Planendring (5) 22
Overgang til innskuddspensjon/avkortning (168) 53
Utbetaling til pensjonister (304) (289)
Valutakurseffekter (188) 20
Utgående balanse 5 993 5 967

Pensjonsmidler DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Inngående balanse 2 700 2 654
Beregnet avkastning 42 84
Aktuariell gevinst/(tap), netto 15 (2)
Overgang til innskuddspensjon/avkortning (59) 7
Ikke fremførbare midler ved overfinansiering (36)
Innbetaling premier 136 81
Utbetaling pensjoner (130) (134)
Administrasjonskostnader (1) (1)
Valutakurseffekter (199) 47
Utgående balanse 2 504 2 700

Netto pensjonsforpliktelser 3 489 3 267

Sensitivitetsanalyse pensjonsberegning
Følgende estimater er basert på fakta og omstendigheter per 31. desember 2018, forutsatt at alle andre parametre er konstante. Faktiske 
resultater kan i vesentlig grad avvike fra disse estimatene.

DNB-konsernet 
Årlig lønnsvekst/ Årlig regulering 

Diskonteringsrente grunnbeløp av pensjoner Levealder 
Endring i prosentpoeng +1% -1% +1% -1% +1% 0% reg. +1 år -1 år
Prosentvis endring i pensjon

Pensjonsforpliktelse (PBO) 8-16 15-17 20-25 20-22 10-11 8-12 4 4
Periodens netto pensjonskostnader 10-20 20-22 22-25 20-22 10-11 8-12 4 4

NOTE 25 Pensjoner (forts.)
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Note 26 Skatt

Skattekostnad på driftsresultat før skatt DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Betalbar skatt (2 761) (5 767)
Endring utsatt skatt (1 732) 713
Sum skattekostnad (4 493) (5 054)

Avstemming av skattekostnad mot driftsresultat før skatt
Beløp i millioner kroner
Driftsresultat før skatt 28 979 26 868
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats 23 prosent (24 prosent i 2017) (6 665) (6 446)
Skatteeffekt av finansskatt i Norge (341) (151)
Skatteeffekt av forskjellig skattesats i andre land (21) (165)
Overgangseffekt av nye skatteregler DNB Livsforsikring 880
Skatteeffekt av gjeldsrentefordeling mot utenlandske filialer 1 104 749
Skatteeffekt av skattefrie aksjeinntekter 1) 290 725
Skatteeffekt av andre skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader 170 353
Skatteeffekt av fremførbare underskudd som ikke er balanseført 2) (5) (23)
Skatteeffekt av endret skattesats for balanseført utsatt skatt (47)
Skatt vedrørende tidligere år 95 (49)
Skattekostnad på driftsresultat før skatt (4 493) (5 054)
Effektiv skattesats 16% 19%

Inntektskatt på øvrige resultatelementer i totalresultat
Beløp i millioner kroner
Resultatelementer som ikke vil bli reklassifisert til resultatregnskapet (11) (10)
Sikring av nettoinvestering i utenlandsk enhet 265 171
Sum inntektsskatt på øvrige resultatelementer i totalresultat 254 161

1) I Norge er et selskaps inntekter fra aksjeinvesteringer normalt unntatt skatteplikt. Som hovedregel gjelder dette investeringer i selskaper hjemmehørende i 
EU/EØS. Skattefritaket gjelder både utbytte og gevinster (tap) ved realisasjon. 3 prosent av utbytte fra slike skattefritatte investeringer inngår dog likevel i 
skattepliktig inntekt.

2) Utsatt skatt for skattereduserende forskjeller (hovedsakelig fremførbare underskudd) i datterselskaper blir ikke balanseført med mindre konsernet kan 
sannsynliggjøre fremtidig utnyttelse av disse skatteposisjonene. 

Nye skatteregler for forsikrings- og pensjonsforetak i 2018
Ved lov av 20. desember 2018 vedtok Stortinget nye skatteregler med tilhørende overgangsregler for livsforsikrings- og pensjonsforetak, med 
virkning fra 2018. De nye reglene medfører skattlegging av inntekter og kostnader knyttet til eiendeler i kollektivporteføljen og investerings-
valgporteføljen. Overgangen til nye regler er regulert i overgangsbestemmelsene, der skattemessig verdi for eiendeler og forpliktelser per 
31. desember 2018 fastsettes i tråd med regnskapsreglene. Endringer i skattemessige verdier er skattepliktige eller fradragsberettigede i 
regnskapsåret 2018. 

Basert på vår vurdering og forståelse av de nye skattereglene med tilhørende overgangsregler vil overgangen gi en skatteinntekt på 880 mil-
lioner kroner for 2018. DNB vil vurdere å resultatføre ytterligere skatteinntekt i tiden framover. Skattedirektoratet ga 21. desember 2018 en 
prinsipputtalelse om deres forståelse av overgangsreglene, som kan oppfattes som avvikende fra DNBs syn.

Skatteeffekt av forskjellig skattesats i andre land
Konsernet driver virksomhet i forskjellige land med ulik skattesats fra Norge (23 prosent). 

Skatteeffekt av gjeldsrentefordeling mot utenlandske filialer
Etter norsk skatterett skal eksterne rentekostnader fordeles mellom virksomheten i Norge og de utenlandske filialene forholdsmessig etter 
samlede eiendeler i de respektive enheter. Dette fører til et tillegg eller fradrag i norsk inntekt.

Forventninger til effektiv skattesats
Nominell skattesats i Norge var 23 prosent for inntektsåret 2018. Virksomhet utenfor Norge skattlegges etter lokale skattesatser i det land 
hvor virksomheten utøves og nominelle skattesatser varierer fra 12 til 27,2 prosent. Den effektive beskatningen av virksomhet utenfor Norge 
avhenger både av lokale skatteregler samt muligheten for å unngå dobbeltbeskatning.  Skattefrie aksjeinntekter bidrar isolert sett til at effektiv 
skattesats forventes lavere enn 23 prosent.  I perioder har unnlatt balanseføring av utsatt skattefordel fra fremførbare underskudd medført 
variasjoner i effektiv skattesats. I perioder med unnlatt balanseføring har effektiv skattesats vært høyere enn den langsiktige forventningen, 
mens den har vært lavere enn langsiktig forventning i perioder hvor ikke balanseførte underskudd likevel har blitt benyttet. 
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Note 25 Pensjoner (forts.)
Økonomiske forutsetninger som er benyttet ved beregning av pensjonskostnader og -forpliktelser er gjort i samsvar med veiledningen fra Norsk 
regnskapsstiftelse per 31. desember 2018.

Pensjonskostnader DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Nåverdi av årets pensjonsopptjening (462) (518)
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene (114) (123)
Beregnet avkastning på pensjonsmidlene 42 84
Overgang til innskuddspensjon/avkortning 109 (46)
Administrasjonskostnader (1) (1)
Sum ytelsesbaserte ordninger (426) (604)
Avtalefestet pensjon, ny ordning (107) (104)
Risikopremie (52) (46)
Innskuddsbaserte ordninger (676) (593)
Netto pensjonskostnader (1 262) (1 347)

Pensjonsforpliktelser DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Inngående balanse 5 967 5 410
Årets opptjening 462 518
Årets rentekostnad 114 123
Aktuarielt tap/(gevinst), netto 116 110
Planendring (5) 22
Overgang til innskuddspensjon/avkortning (168) 53
Utbetaling til pensjonister (304) (289)
Valutakurseffekter (188) 20
Utgående balanse 5 993 5 967

Pensjonsmidler DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Inngående balanse 2 700 2 654
Beregnet avkastning 42 84
Aktuariell gevinst/(tap), netto 15 (2)
Overgang til innskuddspensjon/avkortning (59) 7
Ikke fremførbare midler ved overfinansiering (36)
Innbetaling premier 136 81
Utbetaling pensjoner (130) (134)
Administrasjonskostnader (1) (1)
Valutakurseffekter (199) 47
Utgående balanse 2 504 2 700

Netto pensjonsforpliktelser 3 489 3 267

Sensitivitetsanalyse pensjonsberegning
Følgende estimater er basert på fakta og omstendigheter per 31. desember 2018, forutsatt at alle andre parametre er konstante. Faktiske 
resultater kan i vesentlig grad avvike fra disse estimatene.

DNB-konsernet 
Årlig lønnsvekst/ Årlig regulering 

Diskonteringsrente grunnbeløp av pensjoner Levealder 
Endring i prosentpoeng +1% -1% +1% -1% +1% 0% reg. +1 år -1 år
Prosentvis endring i pensjon

Pensjonsforpliktelse (PBO) 8-16 15-17 20-25 20-22 10-11 8-12 4 4
Periodens netto pensjonskostnader 10-20 20-22 22-25 20-22 10-11 8-12 4 4

NOTE 26 Skatt

4. Redegjørelse og resultater – Årsregnskap DNB-konsernetÅrsrapport 2018

165



166 /   DNB-KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2018

Note 26 Skatt (forts.)
Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2018 2017

Årets bevegelser i utsatt skattefordel/(utsatt skatt)
Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) per 1. januar (1 805) (2 412)
Implementeringseffekt IFRS 9 346
Endring ført mot ordinært resultat (1 733) 713
Endring ført mot øvrige resultatelementer (11) (10)
Omregningsdifferanser på utsatt skatt (22) (38)
Endring ført mot egenkapital (48) (58)
Overført til eiendeler tilgjengelig for salg 53

Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) per 31. desember (3 220) (1 805)

Utsatt skattefordel og utsatt skatt i balansen vedrører følgende 
midlertidige forskjeller              Utsatt skattefordel          Utsatt skatt
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 2 5 1 257 1 608
Sertifikater og obligasjoner 1 568 1 827
Verdipapirgjeld (4 557) (5 099)
Finansielle derivater 280 (4) 6 501 5 181
Netto pensjonsforpliktelser 42 67 (831) (775)
Netto andre skattereduserende midlertidige forskjeller 148 260 753 397
Fremførbart underskudd/ubenyttet kreditfradrag 524 441 (475) (565)
Sum utsatt skattefordel/utsatt skatt 996 769 4 216 2 574

1) En betydelig del av finansielle instrumenter blir i finansregnskapet målt til markedsverdi, mens i skatteregnskapet behandles de etter realisasjonsprinsippet. Det 
kan gi store forskjeller mellom regnskapsmessig resultat og beregnet skattemessig resultat for det enkelte regnskapsår, spesielt i år med store bevegelser i 
rente- og kursnivåer. Forskjellene utlignes over tid.

2) Store endringer i valutakursnivåer i 2018 og 2017 har medført at konsernet har fått betydelige endringer i verdien av urealiserte mer-/mindreverdier på finan-
sielle instrumenter som brukes i forbindelse med styring av konsernets valuta- og renterisiko. Finansielle instrumenter behandles etter realisasjonsprinsippet, 
mens fordringer og gjeld i valuta behandles etter dagskursprinsippet. Disse forskjellene forventes reversert i løpet av kort tid. 

Oversikt over skattefordeler fra underskudd og kreditfradrag til fremføring DNB-konsernet 
31. desember 2018 31. desember 2017

Samlede Herav Balanseført Samlede Herav Balanseført 
Beløp i millioner kroner fremførbare grunnlag for utsatt fremførbare grunnlag for utsatt 
Underskudd til fremføring underskudd balanseføring skattefordel underskudd balanseføring skattefordel 
Norge 677 412 412 103
Singapore 510 510 87 660 660 113
Danmark 1 986 1 986 437 2 005 1 491 329
Sum fremførbare underskudd og 
utsatt skattefordel 3 173 2 496 524 3 077 2 563 545

Kreditskatt til fremføring 1) 475 461
Sum utsatt skattefordel fra underskudd og kreditfradrag til fremføring 999 1 006

1) All kreditskatt til fremføring vedrører norske skattesubjekter.

Balanseføring av utsatt skatt
Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er sannsynlig at den vil kunne benyttes mot fremtidig skattepliktig inntekt. Utsatt skatt på 
midlertidige forskjeller innen samme skattekonsern blir utlignet og nettoført. 

NOTE 26 Skatt (forts.)
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Note 27 Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Per 31. desember 2018 DNB-konsernet 
Obligatorisk virkelig verdi Bestemt

regnskaps-
ført til virkelig Amortisert Bokført

Beløp i millioner kroner Trading Øvrig 1) verdi 2) kost 3) verdi
Kontanter og fordringer på sentralbanker 155 592 155 592
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 130 146 130 146
Utlån til kunder 10 62 466 1 535 282 1 597 758
Sertifikater og obligasjoner 112 888 2 205 722 90 716 409 328
Aksjer 5 823 33 979 39 802
Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 77 241 77 241
Finansielle derivater 100 829 23 927 124 755
Andre eiendeler 7 928 7 928
Sum finansielle eiendeler 219 539 135 159 268 188 1 919 664 2 542 550
Gjeld til kredittinstitusjoner 188 063 188 063
Innskudd fra kunder 14 680 912 412 927 092
Finansielle derivater 107 745 2 371 110 116
Verdipapirgjeld 329 77 195 724 394 801 918
Annen gjeld 3 157 14 966 18 123
Ansvarlig lånekapital 2 483 28 599 31 082
Sum finansiell gjeld 4) 111 231 2 371 94 358 1 868 433 2 076 393

1) Inkluderer derivater brukt som sikringsinstrumenter.
2) For finansielle forpliktelser bestemt regnskapsført til virkelig verdi er endringen i kredittrisiko presentert i totalresultatet.
3) Inkluderer sikret gjeld.
4) Kontraktsmessig forpliktelse av finansiell gjeld bestemt regnskapsført til virkelig verdi utgjorde til sammen 93 176 millioner kroner.

Per 31. desember 2017 DNB-konsernet 
Til virkelig verdi over resultatet 

Bestemt regn- Brukt som 
skapsført til sikrings- Amortisert

Beløp i millioner kroner Trading virkelig verdi instrumenter kost 1) Holdes til forfall Totalt  
Kontanter og fordringer på sentralbanker 143 463 3 251 4 881 151 595
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 199 288 40 041 239 328
Utlån til kunder 55 839 75 101 1 414 475 1 545 415
Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 169 059 169 653 338 713
Aksjer 6 304 21 917 28 220
Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 75 206 75 206
Finansielle derivater 106 018 26 331 132 349
Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 83 894 83 894
Andre eiendeler 56 559 56 559
Sum finansielle eiendeler 679 971 345 128 26 331 1 515 956 83 894 2 651 279
Gjeld til kredittinstitusjoner 182 335 4 657 37 115 224 107
Innskudd fra kunder 41 692 14 090 915 356 971 137
Finansielle derivater 106 997 3 265 110 262
Verdipapirgjeld 158 693 81 823 539 731 780 247
Annen gjeld 6 214 61 865 68 078
Ansvarlig lånekapital 2 873 26 666 29 538
Sum finansiell gjeld 2) 495 930 103 443 3 265 1 580 732 2 183 370

1) Inkluderer sikret gjeld.
2) Kontraktsmessig forpliktelse av finansiell gjeld bestemt regnskapsført til virkelig verdi utgjorde til sammen 101 444  millioner kroner.
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Note 26 Skatt (forts.)
Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2018 2017

Årets bevegelser i utsatt skattefordel/(utsatt skatt)
Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) per 1. januar (1 805) (2 412)
Implementeringseffekt IFRS 9 346
Endring ført mot ordinært resultat (1 733) 713
Endring ført mot øvrige resultatelementer (11) (10)
Omregningsdifferanser på utsatt skatt (22) (38)
Endring ført mot egenkapital (48) (58)
Overført til eiendeler tilgjengelig for salg 53

Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) per 31. desember (3 220) (1 805)

Utsatt skattefordel og utsatt skatt i balansen vedrører følgende 
midlertidige forskjeller              Utsatt skattefordel          Utsatt skatt
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 2 5 1 257 1 608
Sertifikater og obligasjoner 1 568 1 827
Verdipapirgjeld (4 557) (5 099)
Finansielle derivater 280 (4) 6 501 5 181
Netto pensjonsforpliktelser 42 67 (831) (775)
Netto andre skattereduserende midlertidige forskjeller 148 260 753 397
Fremførbart underskudd/ubenyttet kreditfradrag 524 441 (475) (565)
Sum utsatt skattefordel/utsatt skatt 996 769 4 216 2 574

1) En betydelig del av finansielle instrumenter blir i finansregnskapet målt til markedsverdi, mens i skatteregnskapet behandles de etter realisasjonsprinsippet. Det 
kan gi store forskjeller mellom regnskapsmessig resultat og beregnet skattemessig resultat for det enkelte regnskapsår, spesielt i år med store bevegelser i 
rente- og kursnivåer. Forskjellene utlignes over tid.

2) Store endringer i valutakursnivåer i 2018 og 2017 har medført at konsernet har fått betydelige endringer i verdien av urealiserte mer-/mindreverdier på finan-
sielle instrumenter som brukes i forbindelse med styring av konsernets valuta- og renterisiko. Finansielle instrumenter behandles etter realisasjonsprinsippet, 
mens fordringer og gjeld i valuta behandles etter dagskursprinsippet. Disse forskjellene forventes reversert i løpet av kort tid. 

Oversikt over skattefordeler fra underskudd og kreditfradrag til fremføring DNB-konsernet 
31. desember 2018 31. desember 2017

Samlede Herav Balanseført Samlede Herav Balanseført 
Beløp i millioner kroner fremførbare grunnlag for utsatt fremførbare grunnlag for utsatt 
Underskudd til fremføring underskudd balanseføring skattefordel underskudd balanseføring skattefordel 
Norge 677 412 412 103
Singapore 510 510 87 660 660 113
Danmark 1 986 1 986 437 2 005 1 491 329
Sum fremførbare underskudd og 
utsatt skattefordel 3 173 2 496 524 3 077 2 563 545

Kreditskatt til fremføring 1) 475 461
Sum utsatt skattefordel fra underskudd og kreditfradrag til fremføring 999 1 006

1) All kreditskatt til fremføring vedrører norske skattesubjekter.

Balanseføring av utsatt skatt
Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er sannsynlig at den vil kunne benyttes mot fremtidig skattepliktig inntekt. Utsatt skatt på 
midlertidige forskjeller innen samme skattekonsern blir utlignet og nettoført. 

NOTE 27 Klassifikasjon av finansielle instrumenter
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Note 28 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost
DNB-konsernet 

31. desember 2018 31. desember 2017
Balanseført Virkelig Balanseført Virkelig 

Beløp i millioner kroner verdi verdi verdi verdi 
Kontanter og fordringer på sentralbanker 155 592 155 592 4 881 4 881
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 130 146 130 146 40 041 40 041
Utlån til kunder 1 535 282 1 539 114 1 414 475 1 420 528
Sertifikater og obligasjoner 90 716 96 692 83 894 91 542
Sum finansielle eiendeler 1 911 736 1 921 543 1 543 290 1 556 991
Gjeld til kredittinstitusjoner 188 063 188 055 37 115 37 115
Innskudd fra kunder 912 412 912 552 915 356 915 356
Verdipapirgjeld 724 394 729 357 539 731 548 082
Ansvarlig lånekapital 28 599 27 249 26 666 26 378
Sum finansiell gjeld 1 853 467 1 857 213 1 518 867 1 526 931

DNB-konsernet 
Verdsettelse 

Verdsettelse Verdsettelse basert på 
basert på noterte basert på annet enn 

priser i aktivt observerbare observerbare 
marked markedsdata markedsdata 

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

Eiendeler per 31. desember 2018
Kontanter og fordringer på sentralbanker 155 592 155 592
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 130 146 130 146
Utlån til kunder 702 526 836 587 1 539 114
Sertifikater og obligasjoner 91 461 5 231 96 692

Gjeld per 31. desember 2018
Gjeld til kredittinstitusjoner 188 055 188 055
Innskudd fra kunder 912 552 912 552
Verdipapirgjeld 695 110 34 246 729 357
Ansvarlig lånekapital 27 249 27 249

Eiendeler per 31. desember 2017
Kontanter og fordringer på sentralbanker 4 881 4 881
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 40 041 40 041
Utlån til kunder 678 337 742 191 1 420 528
Sertifikater og obligasjoner 81 960 9 581 91 542

Gjeld per 31. desember 2017
Gjeld til kredittinstitusjoner 37 115 37 115
Innskudd fra kunder 915 356 915 356
Verdipapirgjeld 519 955 28 127 548 082
Ansvarlig lånekapital 11 081 15 297 26 378

1) Se note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi for en definisjon av nivåene.

NOTE 28 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost

4. Redegjørelse og resultater – Årsregnskap DNB-konsernet DNB-konsernet

168



DNB KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2018   /   169

Note 28 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost (forts.)
Se note 1 Regnskapsprinsipper for en beskrivelse av omklassifiseringer som er gjort som følge av implementeringen av IFRS 9.

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (nivå 2)
Verdien av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner er vurdert å være lik amortisert kost. Rentebindingstiden er relativt kort.

Utlån til kunder (nivå 2 og 3)
I verdsettingen av utlån har utlånsporteføljen blitt delt inn i følgende kategorier: personkunder, små og mellomstore bedriftskunder, nordiske 
konsernkunder, internasjonale konsernkunder, shipping, offshore og logistikk samt energi. I tillegg er det foretatt egne beregninger for DNB 
Finans og Polen. 

Utlån i nivå 2 består i hovedsak av personmarkedslån med flytende rente som er målt til amortisert kost. På grunn av den svært korte 
rentebindingstiden er amortisert kost vurdert å være et godt estimat på virkelig verdi. Alle andre utlån som er målt til amortisert kost er 
klassifisert i nivå 3.

Vurderingen av lån i nivå 3 har tatt utgangspunkt i gjennomsnittsmarginene i desember, og disse er vurdert opp mot beste anslag på hva 
marginkravet ville vært ved utgangen av 2018 dersom lånene hadde vært gitt på det tidspunktet. Det er beregnet differensierte marginkrav for 
hver portefølje, som er spesifisert ovenfor, basert på estimerte kostnader relatert til utlån. Marginkravet inneholder kostnader for normaliserte 
tap, som i motsetning til nedskrivninger bokført i årsregnskapet er en langsiktig vurdering av tapsnivået.

For marginlånene kalkuleres et marginkrav, og forskjellen mellom marginkravet og avtalt margin neddiskonteres over gjennomsnittlig forventet 
tid til reprising.

For nedskrevne lån er det gjort en vurdering av sannsynlig kontantstrøm for lånene neddiskontert med effektiv rente justert for endringer i 
markedsvilkår for tilsvarende ikke nedskrevne lån. Lånerenten før nedskrivninger tar høyde for den økte kredittrisikoen i engasjementet. Gitt 
den generelle usikkerhet som ligger i beregninger av virkelig verdi, er det DNBs vurdering at nedskrevet verdi gir et godt bilde av virkelig verdi 
av disse utlånene. 

I mange tilfeller vil kunder benytte låneprodukter som dels måles til amortisert kost og dels til virkelig verdi. Lønnsomheten av kunde-
forretningene vurderes samlet, og prising skjer etter en samlet vurdering. Tilsvarende vurderes eventuell verdiforringelse av kundeforholdet 
under ett. Eventuell verdiforringelse ut over det produktspesifikke som reflekteres ved prisendringene, inngår i samlet vurdering av kreditter i 
kundeforholdet. Eventuell verdiforringelse i det samlede kundeforholdet vurderes etter amortisert kost og rapporteres som nedskrivning på utlån.

Sertifikater og obligasjoner (nivå 2 og 3)
Verdivurderinger i nivå 2 baserer seg i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver, valutakurser og kredittmarginer til 
den enkelte kreditt og det enkelte sertifikatets eller obligasjonens karakteristika. For papirer vurdert under nivå 3 baserer seg verdsettelsen på 
modeller. 

Gjeld til kredittinstitusjoner (nivå 2)
Gjeld til kredittinstitusjoner vurderes på samme måte som utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner. For disse kortsiktige instrumentene er 
virkelig verdi vurdert å være lik amortisert kost. 

Innskudd fra kunder (nivå 2)
For innskudd fra kunder vurderes virkelig verdi å være lik amortisert kost. 

Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital (nivå 2 og 3)
Verdivurderingen i nivå 2 baseres på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver og kredittmarginer der det er tilgjengelig. Verdi-
papirgjeld og ansvarlig lånekapital i nivå 3 verdsettes basert på modeller. Postene består i hovedsak av innlån i valuta.
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Note 28 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost
DNB-konsernet 

31. desember 2018 31. desember 2017
Balanseført Virkelig Balanseført Virkelig 

Beløp i millioner kroner verdi verdi verdi verdi 
Kontanter og fordringer på sentralbanker 155 592 155 592 4 881 4 881
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 130 146 130 146 40 041 40 041
Utlån til kunder 1 535 282 1 539 114 1 414 475 1 420 528
Sertifikater og obligasjoner 90 716 96 692 83 894 91 542
Sum finansielle eiendeler 1 911 736 1 921 543 1 543 290 1 556 991
Gjeld til kredittinstitusjoner 188 063 188 055 37 115 37 115
Innskudd fra kunder 912 412 912 552 915 356 915 356
Verdipapirgjeld 724 394 729 357 539 731 548 082
Ansvarlig lånekapital 28 599 27 249 26 666 26 378
Sum finansiell gjeld 1 853 467 1 857 213 1 518 867 1 526 931

DNB-konsernet 
Verdsettelse 

Verdsettelse Verdsettelse basert på 
basert på noterte basert på annet enn 

priser i aktivt observerbare observerbare 
marked markedsdata markedsdata 

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

Eiendeler per 31. desember 2018
Kontanter og fordringer på sentralbanker 155 592 155 592
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 130 146 130 146
Utlån til kunder 702 526 836 587 1 539 114
Sertifikater og obligasjoner 91 461 5 231 96 692

Gjeld per 31. desember 2018
Gjeld til kredittinstitusjoner 188 055 188 055
Innskudd fra kunder 912 552 912 552
Verdipapirgjeld 695 110 34 246 729 357
Ansvarlig lånekapital 27 249 27 249

Eiendeler per 31. desember 2017
Kontanter og fordringer på sentralbanker 4 881 4 881
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 40 041 40 041
Utlån til kunder 678 337 742 191 1 420 528
Sertifikater og obligasjoner 81 960 9 581 91 542

Gjeld per 31. desember 2017
Gjeld til kredittinstitusjoner 37 115 37 115
Innskudd fra kunder 915 356 915 356
Verdipapirgjeld 519 955 28 127 548 082
Ansvarlig lånekapital 11 081 15 297 26 378

1) Se note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi for en definisjon av nivåene.

NOTE 28 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost (forts.)
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Note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi
DNB-konsernet 

Verdsettelse 
Verdsettelse Verdsettelse basert på 

basert på noterte basert på annet enn 
priser i aktivt observerbare observerbare 

marked markedsdata markedsdata 
Beløp i millioner kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 

Eiendeler per 31. desember 2018
Utlån til kunder 62 476 62 476
Sertifikater og obligasjoner 55 834 262 459 319 318 612
Aksjer 8 159 26 833 4 810 39 802
Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 77 241 77 241
Finansielle derivater 238 122 480 2 036 124 755

Gjeld per 31. desember 2018
Innskudd fra kunder 14 680 14 680
Verdipapirgjeld 77 524 77 524
Ansvarlig lånekapital 2 483 2 483
Finansielle derivater 285 108 177 1 654 110 116
Annen finansiell gjeld 1) 3 157 3 157

Eiendeler per 31. desember 2017
Fordringer på sentralbanker 146 714 146 714
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 199 288 199 288
Utlån til kunder 55 839 75 101 130 940
Sertifikater og obligasjoner 53 391 284 994 328 338 713
Aksjer 7 482 16 240 4 498 28 220
Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 75 206 75 206
Finansielle derivater 131 130 149 2 069 132 349

Gjeld per 31. desember 2017
Gjeld til kredittinstitusjoner 186 993 186 993
Innskudd fra kunder 55 782 55 782
Verdipapirgjeld 240 516 240 516
Ansvarlig lånekapital 2 873 2 873
Finansielle derivater 150 108 363 1 749 110 262
Annen finansiell gjeld 1) 6 153 61 6 214

1) Short-posisjoner knyttet til tradingvirksomhet.

Nivåene
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for den enkelte type instrument. For finansielle instru-
menter i nivå 2 kan kvaliteten på markedsdata variere avhengig av hvorvidt det har vært omsetning for det aktuelle instrumentet. Det vil derfor 
være naturlig at noen instrumenter flyttes mellom nivå 2 og 3. Dette gjelder i hovedsak sertifikater og statsobligasjoner.

Se note 1 Regnskapsprinsipper for en beskrivelse av omklassifiseringer som er gjort som følge av implementeringen av IFRS 9. Se note 29 
Finansielle instrumenter til virkelig verdi i årsrapporten for 2017 for en beskrivelse av finansielle instrumenter i virkelig verdi hierarkiet ved 
utgangen av 2017.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller for-
pliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt sertifikater og statsobligasjoner som omsettes i aktive 
markeder.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller 
indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. 

I kategorien inngår blant annet interbankderivater som renteswapper, valutaswapper og terminkontrakter med prisnoteringer på Reuters eller 
Bloomberg, basisswapper mellom valutaslagene NOK, EUR, USD og GBP og rente- og valutaderivater mot kunder med uvesentlig kreditt-
margin. Børsnoterte opsjoner innplasseres i nivå 2 dersom det er mulig å avlese eller inter-/ekstrapolere implisitt volatilitet med utgangspunkt 
i observerbare priser.

NOTE 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi
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Note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi (forts.)
Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. For slike instrumenter 
benyttes blant annet vurdering av eiendeler og gjeld i selskaper, estimerte kontantstrømmer og andre verdsettelsesmodeller der vesentlige 
parametere bygger på ikke-observerbar input. 

I kategorien inngår blant annet utlån til kunder og instrumenter hvor kredittmarginer utgjør en vesentlig del av justeringen til markedsverdi.

Gevinst eller tap som oppstår når estimert virkelig verdi er forskjellig fra transaksjonsprisen (dag-en gevinst/ tap) har ikke hatt vesentlig effekt 
i regnskapet for hverken 2018 eller 2017.

Instrumentene i de ulike nivåene

Utlån til kunder (nivå 3)
Utlånene består i hovedsak av fastrenteutlån i norske kroner. Verdien av fastrenteutlånene fastsettes ved at avtalte kontantstrømmer 
neddiskonteres over løpetiden med en diskonteringsfaktor som er justert for marginkrav.

Sertifikater og obligasjoner (nivå 2 og 3)
Verdivurderingen i nivå 2 baseres i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver, valutakurser og kredittmarginer til den 
enkelte kreditt og obligasjonens eller sertifikatets karakteristika. For papirer vurdert under nivå 3 baseres verdsettelsen på indikative priser fra 
tredjepart eller sammenlignbare papirer.

Aksjer inklusive andeler i fond (nivå 2 og 3)
Aksjer i nivå 2 omfatter aksjefond hvor de underliggende investeringene er noterte aksjer, samt et mindre volum av andre fondsandeler. 
Postene som er klassifisert i nivå 3 omfatter i det vesentligste eiendomsfond, KS-andeler, Private Equity-investeringer, andeler i hedgefond og 
investeringer i unoterte aksjer.

Ved fastsettelse av virkelig verdi for Private Equity-investeringer, PE, benyttes en bransjestandard utarbeidet av European Private Equity & 
Venture Capital Association, EVCA. Metoden vurderes å representere beste grunnlag for beste estimat for virkelig verdi for investeringer i lite 
likvide egenkapitalinstrumenter. Rapportering fra forvalterne om verdien av PE-fond på balansedagen mottas etter at konsernet har avlagt regn-
skap. Verdivurderingene i konsernregnskapet er derfor basert på verdsettelser for tidligere perioder, justert for tidsetterslep i rapporteringen på 
om lag tre måneder. Tidsetterslepet fastsettes med utgangspunkt i utviklingen i en vektet indeks bestående av et parameter for aksjemarkedet 
representert ved MSCI World som referanseindeks, og et parameter for forventet langsiktig avkastning på PE-investeringer.

Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen (nivå 2)
Posten gjelder unit linked produkter i DNB Livsforsikring. Verdiutviklingen på de underliggende fondene er tilgjengelig på daglig basis.

Finansielle derivater (nivå 2 og 3)
Finansielle derivater i nivå 2 omfatter i hovedsak valutaterminer og rente- og valutaswapper. Verdsettelsen er basert på swapkurver, og kreditt-
marginer utgjør en mindre del av verdien. I tillegg omfatter posten derivater knyttet til råvarer og FRAer. Disse er verdsatt med utgangspunkt i 
observerbare priser i markedet. Derivater klassifisert i nivå 2 omfatter også aksjederivater knyttet til Markets' market-making aktiviteter. Hoved-
delen av disse derivatene er knyttet opp mot de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og verdsettelsen baseres på kursutvikingen på den 
aktuelle/underliggende aksjen og observerbar eller beregnet volatilitet. Finansielle derivater i nivå 3 består i det vesentligste av valutaopsjoner, 
renteopsjoner i norske kroner samt indeksderivater. Verdsettelsen er basert på indikative priser fra tredjepart.

Innskudd fra kunder (nivå 2)
Verdsettelsen av innskudd som vurderes til virkelig verdi omfatter i hovedsak innskudd med fast rente. Verdsettelsen er i hovedsak basert på 
måling mot en swapkurve, og effekten av endringer i kredittmarginer i målingen er liten.

Verdipapirgjeld (nivå 2)
Verdivurderingen baseres i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver og kredittmarginer. Posten består i hovedsak av 
innlån i norske kroner. For innlån i valuta benyttes sikringsbokføring dersom slike forretninger er inngått. For øvrige verdipapirinnlån baseres 
verdsettelsen på amortisert kost.

Ansvarlig lånekapital (nivå 2)
Ansvarlige innlån som måles til virkelig verdi består av ett innlån i norske kroner, og verdsettelsen baseres på observerbare rentekurver og 
kredittmarginer.
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Note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi
DNB-konsernet 

Verdsettelse 
Verdsettelse Verdsettelse basert på 

basert på noterte basert på annet enn 
priser i aktivt observerbare observerbare 

marked markedsdata markedsdata 
Beløp i millioner kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 

Eiendeler per 31. desember 2018
Utlån til kunder 62 476 62 476
Sertifikater og obligasjoner 55 834 262 459 319 318 612
Aksjer 8 159 26 833 4 810 39 802
Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 77 241 77 241
Finansielle derivater 238 122 480 2 036 124 755

Gjeld per 31. desember 2018
Innskudd fra kunder 14 680 14 680
Verdipapirgjeld 77 524 77 524
Ansvarlig lånekapital 2 483 2 483
Finansielle derivater 285 108 177 1 654 110 116
Annen finansiell gjeld 1) 3 157 3 157

Eiendeler per 31. desember 2017
Fordringer på sentralbanker 146 714 146 714
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 199 288 199 288
Utlån til kunder 55 839 75 101 130 940
Sertifikater og obligasjoner 53 391 284 994 328 338 713
Aksjer 7 482 16 240 4 498 28 220
Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 75 206 75 206
Finansielle derivater 131 130 149 2 069 132 349

Gjeld per 31. desember 2017
Gjeld til kredittinstitusjoner 186 993 186 993
Innskudd fra kunder 55 782 55 782
Verdipapirgjeld 240 516 240 516
Ansvarlig lånekapital 2 873 2 873
Finansielle derivater 150 108 363 1 749 110 262
Annen finansiell gjeld 1) 6 153 61 6 214

1) Short-posisjoner knyttet til tradingvirksomhet.

Nivåene
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for den enkelte type instrument. For finansielle instru-
menter i nivå 2 kan kvaliteten på markedsdata variere avhengig av hvorvidt det har vært omsetning for det aktuelle instrumentet. Det vil derfor 
være naturlig at noen instrumenter flyttes mellom nivå 2 og 3. Dette gjelder i hovedsak sertifikater og statsobligasjoner.

Se note 1 Regnskapsprinsipper for en beskrivelse av omklassifiseringer som er gjort som følge av implementeringen av IFRS 9. Se note 29 
Finansielle instrumenter til virkelig verdi i årsrapporten for 2017 for en beskrivelse av finansielle instrumenter i virkelig verdi hierarkiet ved 
utgangen av 2017.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller for-
pliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt sertifikater og statsobligasjoner som omsettes i aktive 
markeder.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller 
indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. 

I kategorien inngår blant annet interbankderivater som renteswapper, valutaswapper og terminkontrakter med prisnoteringer på Reuters eller 
Bloomberg, basisswapper mellom valutaslagene NOK, EUR, USD og GBP og rente- og valutaderivater mot kunder med uvesentlig kreditt-
margin. Børsnoterte opsjoner innplasseres i nivå 2 dersom det er mulig å avlese eller inter-/ekstrapolere implisitt volatilitet med utgangspunkt 
i observerbare priser.

NOTE 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi (forts.)
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Note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi (forts.)
Finansielle instrumenter til virkelig verdi, nivå 3 DNB-konsernet

Finansielle eiendeler Finansiell gjeld
Sertifikater

Utlån til og Finansielle Finansielle
Beløp i millioner kroner kunder obligasjoner Aksjer derivater derivater
Balanseført verdi per 31. desember 2016 93 753 375 5 122 1 319 1 062
Netto resultatførte gevinster 104 (63) 608 (75) (99)
Tilgang/kjøp 5 041 331 439 1 422 1 349
Avhending (291) (1 672)
Forfalt (23 713) (592) (578)
Overført fra nivå 1 eller 2 100
Overført til nivå 1 eller 2 (132)
Annet (84) 8 (5) 15
Balanseført verdi per 31. desember 2017 75 101 328 4 498 2 069 1 749
Implementeringseffekt IFRS 9 per 1. januar 2018 (10 103)
Netto resultatførte gevinster (398) (459) 383 (462) (237)
Tilgang/kjøp 15 324 358 1 097 1 185 886
Avhending (27) (1 854)
Forfalt (17 195) (0) (756) (745)
Overført fra nivå 1 eller 2 230 882
Overført til nivå 1 eller 2 (69)
Annet (254) (42) (197) 0 2
Balanserført verdi per 31. desember 2018 62 476 319 4 810 2 036 1 654

Utlån til kunder
Porteføljen av utlån til virkelig verdi består i hovedsak av fastrenteutlån i norske kroner. 

Fastrentelån
Verdien av fastrenteutlånene fastsettes ved at avtalte rentestrømmer neddiskonteres over løpetiden med en diskonteringsfaktor som er justert 
for marginkrav. Diskonteringsfaktoren som benyttes tar utgangspunkt i en swaprente med en løpetid som tilsvarer gjennomsnittlig gjenværende 
bindingstid på de aktuelle fastrenteutlånene. Forutsetninger for beregning av marginkravet er basert på en vurdering av markedsforholdene på
balansedagen og på en vurdering av hva en ekstern investor ville lagt til grunn ved investering i tilsvarende portefølje. Fastrentelån målt til 
virkelig verdi utgjorde 62 466 millioner kroner ved utgangen av 2018.

Sertifikater og obligasjoner
Investeringene i nivå 3 består i hovedsak av selskapsobligasjoner med begrenset likviditet. 

Aksjer inklusive andeler i fond
Investeringene i nivå 3 består av Private Equity-fond, eiendomsfond, KS-andeler, ikke børsnoterte hedgefond og ikke børsnoterte aksjer. Felles 
for disse investeringene er at det er etterslep i tilgangen på informasjon fra enhetene. I tider med uro i finansmarkedene, vil det kunne være 
betydelig usikkerhet knyttet til verdsettelsen av disse investeringene. 

Finansielle derivater, eiendeler og gjeld
Postene som er klassifisert i nivå 3 består i hovedsak av valutaopsjoner, renteopsjoner i norske kroner og derivater knyttet til utviklingen i 
konsumprisindeksen.

NOTE 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi (forts.)
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Note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi (forts.)
Spesifikasjon av virkelig verdi, nivå 3 DNB-konsernet 

31. desember 2018
Sertifikater 

Utlån til og
Beløp i millioner kroner kunder obligasjoner Aksjer 
Nominell verdi/kostpris 61 821 362 4 259
Virkelig verdi justering 1) 563 (44) 551
Påløpte renter 91
Balanseført verdi 62 476 319 4 810

1) Endring i virkelig verdi på utlån til kunder skyldes i all hovedsak endringer i swaprente, med tilsvarende negativ endring i virkelig verdi på finansielle instrumenter 
som er benyttet som økonomisk sikring. 

Spesifikasjon av aksjer, nivå 3 DNB-konsernet 
Private 

Eiendoms- Hedge- Unoterte Equity (PE) 
Beløp i millioner kroner fond fond aksjer investeringer Annet Totalt 
Balanseført verdi per 31. desember 2018 67 832 779 1 977 1 155 4 810

Sensitivitetsanalyse, nivå 3 DNB-konsernet 
Effekt av mulige 

Balanseført verdi alternative 
Beløp i millioner kroner 31.12.18 forutsetninger 
Utlån til kunder 62 476 (177)
Sertifikater og obligasjoner 319 (4)
Aksjer 4 810
Finansielle derivater, netto 382

For å vise sensitiviteten i utlånsporteføljen er diskonteringsrenten på fastrentelån økt med 10 basispunkter.

Obligasjoner i nivå 3 er i hovedsak investeringer i norske industri-, offshore- og kraftselskaper. En økning av diskonteringsrenten med 10 
basispunkter har gitt kun små utslag. 

Aksjer klassifisert i nivå 3 omfatter til sammen 4 069 millioner kroner i Private Equity-investeringer, eiendomsfond, hedgefond og unoterte 
aksjer i DNB Livsforsikring. Verdsettelsene er i all hovedsak basert på rapportering fra forvaltere av fondene, som benytter kontantstrømbaserte 
modeller eller multipler ved fastsettelse av virkelig verdi. Konsernet har ikke full tilgang til informasjon om alle elementene i disse verdsettelsene 
og har derfor ikke grunnlag for å fastsette alternative forutsetninger. Effekten på konsernets resultat av alternative verdier vil imidlertid være 
begrenset da investeringene i hovedsak eies av DNB Livsforsikring i kollektivporteføljen. 
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Note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi (forts.)
Finansielle instrumenter til virkelig verdi, nivå 3 DNB-konsernet

Finansielle eiendeler Finansiell gjeld
Sertifikater

Utlån til og Finansielle Finansielle
Beløp i millioner kroner kunder obligasjoner Aksjer derivater derivater
Balanseført verdi per 31. desember 2016 93 753 375 5 122 1 319 1 062
Netto resultatførte gevinster 104 (63) 608 (75) (99)
Tilgang/kjøp 5 041 331 439 1 422 1 349
Avhending (291) (1 672)
Forfalt (23 713) (592) (578)
Overført fra nivå 1 eller 2 100
Overført til nivå 1 eller 2 (132)
Annet (84) 8 (5) 15
Balanseført verdi per 31. desember 2017 75 101 328 4 498 2 069 1 749
Implementeringseffekt IFRS 9 per 1. januar 2018 (10 103)
Netto resultatførte gevinster (398) (459) 383 (462) (237)
Tilgang/kjøp 15 324 358 1 097 1 185 886
Avhending (27) (1 854)
Forfalt (17 195) (0) (756) (745)
Overført fra nivå 1 eller 2 230 882
Overført til nivå 1 eller 2 (69)
Annet (254) (42) (197) 0 2
Balanserført verdi per 31. desember 2018 62 476 319 4 810 2 036 1 654

Utlån til kunder
Porteføljen av utlån til virkelig verdi består i hovedsak av fastrenteutlån i norske kroner. 

Fastrentelån
Verdien av fastrenteutlånene fastsettes ved at avtalte rentestrømmer neddiskonteres over løpetiden med en diskonteringsfaktor som er justert 
for marginkrav. Diskonteringsfaktoren som benyttes tar utgangspunkt i en swaprente med en løpetid som tilsvarer gjennomsnittlig gjenværende 
bindingstid på de aktuelle fastrenteutlånene. Forutsetninger for beregning av marginkravet er basert på en vurdering av markedsforholdene på
balansedagen og på en vurdering av hva en ekstern investor ville lagt til grunn ved investering i tilsvarende portefølje. Fastrentelån målt til 
virkelig verdi utgjorde 62 466 millioner kroner ved utgangen av 2018.

Sertifikater og obligasjoner
Investeringene i nivå 3 består i hovedsak av selskapsobligasjoner med begrenset likviditet. 

Aksjer inklusive andeler i fond
Investeringene i nivå 3 består av Private Equity-fond, eiendomsfond, KS-andeler, ikke børsnoterte hedgefond og ikke børsnoterte aksjer. Felles 
for disse investeringene er at det er etterslep i tilgangen på informasjon fra enhetene. I tider med uro i finansmarkedene, vil det kunne være 
betydelig usikkerhet knyttet til verdsettelsen av disse investeringene. 

Finansielle derivater, eiendeler og gjeld
Postene som er klassifisert i nivå 3 består i hovedsak av valutaopsjoner, renteopsjoner i norske kroner og derivater knyttet til utviklingen i 
konsumprisindeksen.

NOTE 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi (forts.)
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Note 30 Motregning

Tabellen viser potensiell effekt av konsernets motregningsavtaler på finansielle eiendeler og gjeld. Se note 1 Regnskapsprinsipper for mer 
informasjon.

DNB-konsernet 
Brutto Beløp som Beløp etter 

balanse- motregnes Balanse- Netting- Øvrig mulige 
Beløp i millioner kroner ført verdi i balansen ført verdi avtaler sikkerhet 1) nettooppgjør

Eiendeler per 31. desember 2018
Kontakter og fordringer på sentralbanker 2) 30 241 30 241 30 241
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2) 74 939 74 939 74 939
Utlån til kunder 2) 61 357 61 357 61 357
Finansielle derivater 3) 124 755 124 755 17 799 96 025 10 931

Gjeld per 31. desember 2018
Gjeld til kredittinstitusjoner 38 874 38 874 38 874
Innskudd fra kunder 2) 1 846 1 846 1 846
Finansielle derivater 3) 110 116 110 116 17 799 70 551 21 766

Eiendeler per 31. desember 2017
Kontakter og fordringer på sentralbanker 2)

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2) 192 707 192 707 192 707
Utlån til kunder 2) 56 430 56 430 56 430
Finansielle derivater 3) 132 349 132 349 23 797 71 599 36 953

Gjeld per 31. desember 2017
Gjeld til kredittinstitusjoner 30 922 30 922 30 922
Innskudd fra kunder 2) 1 552 1 552 1 552
Finansielle derivater 3) 110 262 110 262 23 797 70 801 15 664

1) Inkluderer kontanter og verdipapirer som er mottatt/overført fra/til motpart og verdipapirer som er mottatt/avgitt som sikkerhet i depoter i Clearstream eller 
Euroclear. 

2) Inkluderer gjenkjøpsavtaler og gjensalgsavtaler, verdipapirinnlån og utlån med sikkerhet i verdipapirer. 
3) Brutto balanseført verdi av finansielle derivater viser markedsverdien av derivatkontrakter omfattet av motregningsavtaler eller sikret med kontanter og 

verdipapirer under Credit Support Annex.

Note 31 Aksjer

Investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 1) DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17
Sum investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis, ekskl. DNB Livsforsikring 8 229 7 917
Sum investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis, DNB Livsforsikring 31 573 20 304
Sum investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 39 802 28 220

1) Egenkapitalbevis representerer investeringer i sparebanker. 
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Note 31 Aksjer
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Note 32 Overførte eiendeler eller eiendeler med andre restriksjoner

Overførte eiendeler som fortsatt balanseføres DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17

Gjenkjøpsavtaler
Sertifikater og obligasjoner 1 588 2 688

Derivater
Sertifikater og obligasjoner 3 592 2 698

Verdipapirutlån
Aksjer 311 178
Sum gjenkjøpsavtaler, derivater og verdipapirutlån 5 490 5 564

Forpliktelser tilknyttet eiendelene DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17

Gjenkjøpsavtaler
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 727 1 808
Innskudd fra kunder 860 877

Derivater 3 592 2 698

Verdipapirutlån 326 187
Sum forpliktelser 5 505 5 570

Restriksjoner for konsernets adgang til å bruke eiendeler
Norske kapitaldekningskrav kan medføre at DNB-konsernet ikke kan disponere eller overføre eiendeler og gjøre opp gjeld fritt mellom enhetene 
i konsernet. 

Det foreligger følgende restriksjoner for konsernets adgang til å bruke eiendeler:

 Konsernet har stilt eiendeler som sikkerhet for sine forpliktelser og utstedte obligasjoner med fortrinnsrett (sikkerhetsmasse). Konsernet har 
stilt sikkerhet for forpliktelser i finansielle derivater. Se note 15 Finansielle derivater og sikringsbokføring for mer informasjon.

 Eiendelene i konsoliderte strukturerte enheter (investeringsfond) forvaltes på vegne av andre parter som har kjøpt andeler i fondene. 
Minoritetens eiendeler i slike fond utgjorde henholdsvis 37 497 millioner og 46 685 millioner kroner ved utgangen av 2018 og 2017. Det er 
innregnet en tilsvarende forpliktelse på balansen.

 Eiendelene som forvaltes av konsernets forsikringsselskaper, dekker hovedsakelig forpliktelser til selskapenes forsikringskunder. Ved 
utgangen av 2018 utgjorde de samlede eiendelene i konsernets forsikringsselskaper 319 484 millioner kroner, mot 320 339 millioner ved 
utgangen av 2017. Eiendelene er relatert til virksomheten i DNB Livsforsikring AS og DNB Forsikring AS og inkluderer Finansielle eien-
deler, kunden bærer risikoen.

Sikkerhetsmasse DNB Boligkreditt AS
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17
Lån sikret ved pant i bolig, atkomstdokument til bolig eller borettslagsandel (bolighypoteklån) 623 859 617 756
Fordringer i form av derivatavtaler 39 482 52 878
Sikkerhetsmasse 663 342 670 634

Verdipapirgjeld, bokført verdi 478 548 468 236
Verdivurderingsendringer som kan henføres til kredittrisiko på gjeld bokført til virkelig verdi (358) (465)
Verdipapirgjeld, verdi i henhold til forskrift 1) 478 189 467 771

Sikkerhetsmassens fyllingsgrad (prosent) 138,7 143,4

1) Utstedt verdipapirgjeld er obligasjoner med fortrinnsrett i den tilhørende sikkerhetsmassen. Sammensetningen og verdiberegningen i sikkerhetsmassen er 
definert i paragraf 11-8 og 11-11 i finansforetaksloven med tilhørende forskrifter.
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Note 30 Motregning

Tabellen viser potensiell effekt av konsernets motregningsavtaler på finansielle eiendeler og gjeld. Se note 1 Regnskapsprinsipper for mer 
informasjon.
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Note 31 Aksjer
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Note 33 Mottatte verdipapirer som kan selges eller pantsettes

Mottatte verdipapirer DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17

Gjensalgsavtaler
Sertifikater og obligasjoner 159 302 243 010

Verdipapirinnlån
Aksjer 54 807 45 801
Sum mottatte verdipapirer 214 109 288 811

Herav mottatte verdipapirer som er solgt eller pantsatt:
Sertifikater og obligasjoner 25 272 11 616
Aksjer 16 140 9 199

Note 34 Finansielle eiendeler og forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17
Aksjefond 37 245 36 384
Obligasjonsfond 25 323 24 443
Pengemarkedsfond 8 994 8 482
Kombinasjonsfond 4 117 4 369
Bankinnskudd 1 562 1 528
Sum finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 77 241 75 206
Sum forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen 77 241 75 206
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NOTE 33 Mottatte verdipapirer som kan selges eller pantsettes

NOTE 34 Finansielle eiendeler og forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen
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Note 35 Investeringseiendommer
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17
DNB Livsforsikring 16 844 16 106
Eiendommer til eget bruk (767) (790)
Øvrige investeringseiendommer 1) 638 990
Sum investeringseiendommer 16 715 16 306

1) Øvrige investeringseiendommer er i hovedsak knyttet til overtatte selskaper.

Virkelig verdi
Investeringseiendommene i DNB Livsforsikring inngår som en del av midlene i kollektivporteføljen og holdes med tanke på å oppnå langsiktig 
avkastning for kundene. Eiendomsporteføljen måles til virkelig verdi på balansedagen. Virkelig verdi defineres som den prisen som kan oppnås 
ved å selge en eiendel i en alminnelig transaksjon mellom markedsdeltakere ("exit price”). Den norske delen av porteføljen verdsettes ved hjelp 
av en intern verdivurderingsmodell, og er dermed på nivå 3 i verdsettelseshierarkiet. I tillegg innhentes eksterne takster for et representativt 
utvalg av porteføljen på rullerende basis gjennom året. Utvalget utgjør nærmere 95 prosent av porteføljeverdien. I fjerde kvartal 2018 ble i alt ti
eiendommer, som representerer 43 prosent av verdien av eiendomsporteføljen i Norge, vurdert eksternt. Hensikten med de eksterne takstene 
er å sammenligne de interne vurderingene mot uavhengige referanser. Den svenske delen av porteføljen, samt deleide eiendommer, verdsettes 
på grunnlag av eksterne takster.

Intern verdivurderingsmodell
Den interne modellen beregner virkelig verdi som nåverdi av fremtidige kontantstrømmer i og etter utløp av kontraktsperioden. Avkastnings-
kravet i modellen reflekterer markedsrisikoen. Ved utgangen av 2018 ble det i all hovedsak benyttet et avkastningskrav på 7,6 prosent. Det
gjøres noen individuelle vurderinger av avkastningskravet på segmentnivå. Modellen benytter samme avkastningskrav for kontantstrømmer 
både i og utenfor kontraktsperioden.

Spesifikk eiendomsrisiko tas hensyn til i kontantstrømmen blant annet gjennom kontraktsfestet leie og fremtidig markedsleie, driftskostnader, 
nødvendige investeringer, leietakertilpasninger ved kontraktsutløp, sannsynlighet for ledighet og justering av vekstfaktor (Norges Banks 
inflasjonsmål). 

Utvikling markeds- og kontraktsleie
Gjennom 2018 gikk samlet kontraktsleie for den 100 prosent eide porteføljen i Norge opp med 42 millioner kroner til 778 millioner. I samme 
periode gikk vurdert markedsleie for den samme porteføljen opp med 16 millioner kroner til 784 millioner.

Verdiutvikling og sensitivitet
Verdivurderingene har samlet ført til oppskriving av eiendomsporteføljen med 738 millioner kroner i 2018. 

Verdivurderingene er særlig sensitive for endring i avkastningskrav og forutsetninger om fremtidig inntektsstrøm. 0,25 prosentpoeng reduksjon 
i avkastningskrav vil isolert sett endre verdien av eiendomsporteføljen med ca. 4,9 prosent eller 661 millioner kroner. En endring i framtidige 
kontraktsleier på 5 prosent vil tilsvarende endre verdien av eiendomsporteføljen med ca. 4,0 prosent eller 540 millioner kroner. 

Ledighet 
Ved utgangen av 2018 var den økonomiske ledigheten 7,0 prosent mot 6,8 prosent ved utgangen av 2017.

Øvrige investeringseiendommer
Øvrige investeringseiendommer i konsernet er i hovedsak knyttet til overtatte selskaper og det er vurdert at disse tilhører nivå tre i verdsettelses-
hierarkiet. 
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Note 33 Mottatte verdipapirer som kan selges eller pantsettes

Mottatte verdipapirer DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17

Gjensalgsavtaler
Sertifikater og obligasjoner 159 302 243 010

Verdipapirinnlån
Aksjer 54 807 45 801
Sum mottatte verdipapirer 214 109 288 811

Herav mottatte verdipapirer som er solgt eller pantsatt:
Sertifikater og obligasjoner 25 272 11 616
Aksjer 16 140 9 199

Note 34 Finansielle eiendeler og forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17
Aksjefond 37 245 36 384
Obligasjonsfond 25 323 24 443
Pengemarkedsfond 8 994 8 482
Kombinasjonsfond 4 117 4 369
Bankinnskudd 1 562 1 528
Sum finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 77 241 75 206
Sum forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen 77 241 75 206
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Sum forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen 77 241 75 206

NOTE 35 Investeringseiendommer
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Note 35 Investeringseiendommer (forts.)
Investeringseiendommer fordelt på geografiske områder DNB Livsforsikring

Brutto Gjennomsnittlig
Virkelig verdi leieareal leietid

Type bygg Beliggenhet Millioner kroner m2 Antall år
Kontorbygg Østlandet 4 100 103 879 5,0
Kontorbygg Norge for øvrig 3 068 122 827 4,6
Kjøpesentre Norske byer 4 144 111 083 3,7
Hoteller Norske byer 2 103 64 176 10,0
Utlandet Stockholm/Gøteborg 3 429 35 836 7,6
Sum investeringseiendommer per 31. desember 2018 16 844 437 801 5,5

Sum investeringseiendommer per 31. desember 2017 16 106 479 394 6,0
Endring i 2018 738 (41 593) (0,5)
Sum investeringseiendommer per 31. desember 2018 16 844 437 801 5,5

Prosjekter, forventet ferdigstillelse DNB Livsforsikring
Beløp i millioner kroner 2019 2020 2021
Kontraktsmessige forpliktelser til kjøp og utvikling av eiendom 53 9

Beløp inkludert i resultatregnskapet DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Leieinntekter fra investeringseiendommer 832 893
Direkte kostnader (inkl. reparasjoner og vedlikehold) knyttet til investeringseiendommer som genererer leieinntekter (147) (175)
Direkte kostnader (inkl. reparasjoner og vedlikehold) knyttet til investeringseiendommer som ikke genererer leieinntekter (0) (12)
Sum 684 705

Verdiendringer investeringseiendommer DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner Investeringseiendommer 
Balanseført verdi per 31. desember 2016 15 912
Tilgang, aktivering av investeringer 161
Netto gevinst 947
Avhendelser (888)
Valutakursendringer 173
Balanseført verdi per 31. desember 2017 16 306
Tilgang, kjøp av nye eiendommer 13
Tilgang, aktivering av investeringer 330
Netto gevinst 1) 565
Avhendelser (362)
Valutakursendringer (137)
Balanseført verdi per 31. desember 2018 16 715

1) Netto gevinst på investeringseiendommer utenfor DNB Livsforsikring utgjorde 60 millioner kroner.

NOTE 35 Investeringseiendommer (forts.)
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Note 36 Investeringer etter egenkapitalmetoden
DNB-konsernet 

Beløp i millioner kroner 2018 2017
Omklassifiseringseffekter knyttet til IFRS 9 i Luminor Group AB (179)
Balanseført verdi 1. januar 15 431 7 768
Andel av resultat etter skatt 293 (587)
Andel av totalresultat 43 175
Tilgang/avgang 595 8 254
Balanseført verdi per 31. desember 1) 16 362 15 609

DNB-konsernet 
Eierandel Balanseført Balanseført 

Eiendeler Gjeld Inntekter Resultat i prosent verdi verdi 
Beløp i millioner kroner 31.12.18 2) 31.12.18 2) 2018 2) 2018 2) 31.12.18 31.12.18 31.12.17

Luminor Group AB 3) 152 178 134 290 3 591 1 228 43 7 680 7 387
DNB Scandinavian Property Fund DA 8 604 94 401 563 35 3 021 2 914
Eksportfinans AS 19 225 12 804 185 71 40 2 569 2 721
Sørlandssenteret DA 2 643 22 140 123 44 1 311 1 300
Vipps AS 4) 2 556 308 1 133 (199) 44 907 525
Visa Norge 467 443
Andre tilknyttede selskaper 407 320

Sum 16 362 15 609

1) Omfatter latente skatteposisjoner og mer-/mindreverdier som ikke er reflektert i selskapets balanse.
2) Verdier i tilknyttede selskapers regnskaper. Foreløpige og ureviderte regnskaper er benyttet.
3) I midten av september 2018 ble det inngått en avtale med Blackstone om å selge deler av Luminor Group AB. Avtalen innebærer at Blackstone vil kjøpe 60,1

prosent av Luminor Group AB fra dagens eiere. DNBs eierandel vil bli redusert fra 43,5 prosent til 20 prosent som følge av transaksjonen. Transaksjonen 
forventes å bli fullført i løpet av første halvdel av 2019, med forbehold om godkjennelser fra regulatoriske myndigheter.

4) I slutten av april 2018 godkjente Konkurransetilsynet fusjonen mellom Vipps, BankID Norge og BankAxept, og Finanstilsynet ga sin godkjennelse i begynnelsen 
av juni 2018. Etter fusjonen og en rettet emisjon i Vipps i juni eier DNB 44,3 prosent av Vipps. Transaksjonen hadde en samlet positiv effekt på resultatet på 464 
millioner kroner presentert som «Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler».
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Verdiendringer investeringseiendommer DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner Investeringseiendommer 
Balanseført verdi per 31. desember 2016 15 912
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1) Netto gevinst på investeringseiendommer utenfor DNB Livsforsikring utgjorde 60 millioner kroner.

NOTE 36 Investeringer etter egenkapitalmetoden
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Note 37 Immaterielle eiendeler
DNB-konsernet

Øvrige 
Utvikling av immaterielle 

Beløp i millioner kroner Goodwill IT-systemer eiendeler Totalt 
Anskaffelseskost per 1. januar 2017 9 134 4 582 845 14 561
Tilgang 45 535 28 609
Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper 2 2
Endring kostpris (0) (0)
Avhendelser 1) (703) (43) (0) (745)
Valutakursendring 22 147 79 248
Anskaffelseskost per 31. desember 2017 8 498 5 223 952 14 673
Samlede av- og nedskrivninger per 1. januar 2017 (4 368) (3 634) (745) (8 747)
Avskrivninger (254) (69) (323)
Nedskrivninger (5) (45) (50)
Avhendelser 1) 160 43 0 203
Valutakursendring 7 (130) (34) (156)
Samlede av- og nedskrivninger per 31. desember 2017 (4 206) (4 020) (847) (9 073)
Balanseført verdi per 31. desember 2017 4 292 1 203 105 5 600

Anskaffelseskost per 1. januar 2018 8 498 5 223 952 14 673
Tilgang 5 441 20 466
Holdt for salg (204) (204)
Endring kostpris (6) 0 (6)
Avhendelser (8) (205) 22 (191)
Valutakursendring (16) 0 (11) (28)
Anskaffelseskost per 31. desember 2018 8 478 5 248 983 14 709
Samlede av- og nedskrivninger per 1. januar 2018 (4 206) (4 020) (847) (9 073)
Avskrivninger (306) (47) (353)
Nedskrivninger (5) 0 0 (5)
Avhendelser 8 68 (0) 76
Holdt for salg 89 89
Valutakursendring 0 1 10 12
Samlede av- og nedskrivninger per 31. desember 2018 (4 203) (4 167) (884) (9 254)
Balanseført verdi per 31. desember 2018 4 276 1 081 99 5 455

1) Goodwill-nedskrivninger knyttet til Cresco utgjorde 502 millioner i 2017.

Goodwill
Risikofri rente er satt til 3 prosent, markedets risikopremie er satt til 5 prosent og vekstfaktor på lang sikt er satt til 2,0 prosent. Disse forut-
setningene er like for alle vurderingsenheter, mens beta-verdier er estimert for hver vurderingsenhet. Avkastningskravet er før skatt. For en 
generell beskrivelse av metode og forutsetninger som DNB anvender i beregningen av gjenvinnbart beløp for goodwill henvises det til note 1
Regnskapsprinsipper.

NOTE 37 Immaterielle eiendeler
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Note 37 Immaterielle eiendeler (forts.)
Goodwill fordelt på enheter DNB-konsernet

31. desember 2018 31. desember 2017
Avkastningskrav Balanseført Avkastningskrav Balanseført

(prosent) (millioner kroner) (prosent) (millioner kroner)
DNB Asset Management 11,3 1 679 13,1 1 679
Personkunder 11,4 982 11,9 982
Små og mellomstore bedriftskunder 11,4 483 11,9 483
DNB Finans – bilfinansiering 11,5 791 11,9 791
Øvrige 11,5 341 11,9 357
Sum goodwill 4 276 4 292

DNB Asset Management
Enheten omfatter kapitalforvaltningsvirksomhet, hovedsakelig i Norge og Sverige. Samlet goodwill fra enheter som inngår i virksomhets-
området er vurdert under ett, og vurderingsenheten er hele DNB Asset Management. Virksomheten er integrert, blant annet ved at synergi-
og rasjonaliseringseffekter er tatt ut i hele organisasjonen. De mest kritiske forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er utvikling i 
verdipapirmarkedene, netto salg av fond og marginer.

Personkunder
Enheten vedrører bankvirksomheten (utlån og innskudd) i kontornettet i Norge relatert til personmarkedet, og balanseført goodwill består 
vesentlig av goodwill fra fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR, oppkjøpspremie ved overtakelse av Nordlandsbanken samt noe goodwill fra 
tidligere overtatte kontorer i Gjensidige NOR. De viktigste forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er utvikling i marginer, volumer 
og nedskrivning på utlån. 

Små og mellomstore bedriftskunder
Enheten vedrører bankvirksomheten (utlån og innskudd) i kontornettet i Norge relatert til bedriftsmarkedet, og balanseført goodwill består 
vesentlig av goodwill fra fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR. De viktigste forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er 
utvikling i marginer, volumer og nedskrivning på utlån. 

DNB Finans – bilfinansiering
Enheten omfatter DNBs bilfinansieringsvirksomhet i Norge og Sverige, og goodwill stammer fra DNBs kjøp av Skandiabankens bilfinansierings-
virksomhet. Virksomheten ble overtatt i 2008. Kritiske forutsetninger for kontantstrømmene i planperioden er nivået på bilsalget i Norge og 
Sverige, DNB Finans' evne til å beholde kundeforholdet med viktige bilforhandlere samt langsiktig marginutvikling og nivået på nedskrivning 
på utlån. 
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Note 37 Immaterielle eiendeler
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1) Goodwill-nedskrivninger knyttet til Cresco utgjorde 502 millioner i 2017.

Goodwill
Risikofri rente er satt til 3 prosent, markedets risikopremie er satt til 5 prosent og vekstfaktor på lang sikt er satt til 2,0 prosent. Disse forut-
setningene er like for alle vurderingsenheter, mens beta-verdier er estimert for hver vurderingsenhet. Avkastningskravet er før skatt. For en 
generell beskrivelse av metode og forutsetninger som DNB anvender i beregningen av gjenvinnbart beløp for goodwill henvises det til note 1
Regnskapsprinsipper.

NOTE 37 Immaterielle eiendeler (forts.)
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Note 38 Varige driftsmidler
DNB-konsernet 

Maskiner, 
Fast eiendom Fast eiendom inventar og Driftsmidler Andre

til historisk til virkelig transport- operasjonell varige
Beløp i millioner kroner kost verdi midler leasing driftsmidler Totalt
Akkumulert anskaffelseskost per 31. desember 2016 173 998 3 302 8 018 67 12 558
Reklassifiserte driftsmidler (22) (22)
Tilgang 3 388 2 883 3 3 277
Verdiregulering 0 (38) (0) (38)
Avhendelser (11) (56) (2 272) (4) (2 343)
Valutakursendringer 2 0 228 5 235
Anskaffelseskost per 31. desember 2017 168 961 3 634 8 857 50 13 668
Samlede av- og nedskrivninger per 31. desember 2016 (39) (171) (1 875) (2 493) (31) (4 609)
Avhendelser 5 900 (1) 904
Avskrivninger 1) (9) (311) (853) (4) (1 177)
Reversal of previous impairment losses 2 2
Valutakursendringer (1) 1 (81) (4) (84)
Samlede av- og nedskrivninger per 31. desember 2017 (49) (171) (2 179) (2 528) (37) (4 965)
Balanseført verdi per 31. desember 2017 118 790 1 454 6 329 12 8 704

Verdi av eiendom klassifisert til virkelig verdi etter historisk kost-prinsippet 168

Akkumulert anskaffelseskost per 31. desember 2017 168 961 3 634 8 857 50 13 668
Tilgang 1 150 3 030 11 3 191
Verdiregulering (23) 0 (23)
Avhendelser (6) (27) (2 067) (4) (2 104)
Valutakursendringer 0 19 (50) (0) (31)
Anskaffelseskost per 31. desember 2018 162 938 3 776 9 769 56 14 701
Samlede av- og nedskrivninger per 31. desember 2017 (49) (171) (2 179) (2 528) (37) (4 965)
Avhendelser 17 1 164 4 1 185
Avskrivninger 1) (9) (330) (1 333) (5) (1 677)
Tilbakeføring av tidligere nedskrivning (4) (4)
Valutakursendringer 3 (16) 14 0 0
Samlede av- og nedskrivninger per 31. desember 2018 (56) (171) (2 508) (2 688) (38) (5 461)
Balanseført verdi per 31. desember 2018 106 767 1 267 7 082 18 9 240

Verdi av eiendom klassifisert til virkelig verdi etter historisk kost-prinsippet 166

1) Med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket eventuell restverdi avskrives eiendelene lineært over forventet brukstid innenfor følgende rammer:
Tekniske anlegg 10 år
Maskiner 3-10 år
Inventar m.v. 5-10 år
IT-utstyr 3-5 år
Transportmidler 5-7 år

DNB-konsernet har ikke stilt sikkerheter for lån/funding av varige driftsmidler, herunder eiendom.

NOTE 38 Varige driftsmidler
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Note 39 Eiendeler og forpliktelser holdt for salg

SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA signerte 24. september 2018 en transaksjonavtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter i et 
nytt selskap, Fremtind.

Transaksjonsavtalen omfattet fusjon av DNB Forsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring, overføringer av individuelle personrisikoprodukter i 
DNB Livsforsikring og SpareBank 1 Forsikring samt overføringer av bedriftsbetalte personrisikoprodukter i SpareBank 1 Forsikring. Konkur-
ransetilsynet ga tidlig sin tilslutning til avtalen, og 19. desember 2018 godkjente Finanstilsynet den delen av avtalen som gjelder fusjon av DNB 
Forsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring, det vil si uten de individuelle og de bedriftsbetalte personrisikoproduktene. Partene besluttet med 
bakgrunn i dette å gjennomføre fusjonen i to trinn, og fusjonen av skadeforsikringsselskapene ble gjennomført i starten av januar 2019. 

Med bakgrunn i den gjennomførte transaksjonen i starten av 2019 presenteres DNB Forsikring som holdt for salg i konsernets balanse ved 
utgangen av 2018. På grunn av usikkerhet knyttet til godkjennelse av fisjonen av individuelle personrisikoprodukter i DNB Livsforsikring er 
denne delen av transaksjonen ikke presentert som holdt for salg. DNBs eierandel i Fremtind på 35 prosent vil fra første kvartal 2019 bli 
presentert under «Investeringer etter egenkapitalmetoden».

Som en del av transaksjonen vil konsernet bokføre en gevinst på 1,7 milliarder kroner i første kvartal 2019.
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Note 40 Leieavtaler

Finansielle utleieavtaler DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17
Bruttoinvestering i leieavtalen

Forfaller innen 1 år 13 685 12 500
Forfaller 1 - 5 år 34 995 32 515
Forfaller senere enn 5 år 3 829 3 850

Total bruttoinvestering i leieavtalen 52 510 48 865
Nåverdien av utestående minsteleie

Forfaller innen 1 år 13 261 12 113
Forfaller 1 - 5 år 27 738 25 726
Forfaller senere enn 5 år 2 538 2 553

Total nåverdi av utestående minsteleie 43 537 40 392
Ikke opptjent finansinntekt 8 972 8 473

Ikke garanterte restverdier som tilfaller utleier 78 72
Akkumulert tapsavsetning 2 279 2 100
Variabel leie innregnet som inntekt i perioden 61 56

Operasjonelle utleieavtaler DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17
Fremtidig minsteleie, ikke kansellerbare avtaler

Forfaller innen 1 år 888 268
Forfaller 1 - 5 år 3 096 2 126
Forfaller senere enn 5 år 38 17

Total fremtidig minsteleie, ikke kansellerbare avtaler 4 022 2 410

Operasjonelle innleieavtaler DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17
Minimum resterende leiebetalinger knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler

Forfaller innen 1 år 100 49
Forfaller 1 - 5 år 636 447
Forfaller senere enn 5 år 4 566 5 103

Totalt minimum resterende leiebetalinger knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler 5 302 5 598
Totalt minimum fremtidige fremleiebeløp som forventes mottatt knyttet til ikke kansellerbare fremleieavtaler 278 322

DNB-konsernet
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Leieavtaler kostnadsført i perioden

Minimum leiebetalinger 958 643
Variabel leie 13 13

Totalt kostnadsførte leieavtaler i perioden 971 656

Nedskrivning av leiekontrakter (0) (0)

NOTE 40 Leieavtaler
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Note 41 Andre eiendeler
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17
Tidsavgrensede poster 728 807
Tilgodehavende remburser og andre betalingstjenester 1 000 1 743
Uoppgjorte sluttsedler 2 330 2 693
Forfalte, ikke betalte forsikringspremier 501 220
Fond eid av ikke-kontrollerende eierinteresser 37 301 46 685
Andre tilgodehavender 4 610 4 411
Sum andre eiendeler 46 469 56 559

Note 42 Innskudd fra kunder fordelt på næringssegment
DNB-konsernet

Beløp i millioner kroner 31.12.18
Bank, forsikring og porteføljeforvaltning 32 299
Næringseiendom 44 065
Sjøfart 39 484
Olje, gass og offshore 60 185
Energiproduksjon og fornybar kraft 11 632
Helsetjenester 7 432
Offentlig, stat og kommune 50 046
Fiske, fiskeoppdrett og jordbruk 13 551
Handel 28 954
Industri 50 484
Teknologi, media og telekom 14 386
Tjenesteyting 88 957
Boligeiendom 15 419
Personkunder 372 024
Øvrige næringer 98 173
Innskudd fra kunder 927 092
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Note 43 Verdipapirgjeld

Endringer i verdipapirgjeld DNB-konsernet 
Forfalt/ Valutakurs- Øvrige

Balanse Emittert innløst endring endringer Balanse
Beløp i millioner kroner 31.12.18 2018 2018 2018 2018 31.12.17
Sertifikatgjeld, nominell verdi 174 732 1 037 792 (1 028 264) 6 529 158 675
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 1) 604 127 78 195 (81 198) 10 754 596 377
Verdijusteringer 23 059 (2 137) 25 195
Sum verdipapirgjeld 801 918 1 115 987 (1 109 463) 17 283 (2 137) 780 247

Forfallstidspunkt verdipapirgjeld målt til amortisert kost per 31. desember 2018 1) 2) DNB-konsernet 

Beløp i millioner kroner Norske kroner Valuta Totalt 
2019 174 380 174 380
Sum sertifikatgjeld, nominell verdi 174 380 174 380
2019 55 805 55 805
2020 87 101 87 101
2021 86 686 86 686
2022 89 630 89 630
2023 86 513 86 513
2024 26 350 26 350
2025 og senere 96 284 96 284
Sum obligasjonsgjeld, nominell verdi 528 369 528 369
Total verdipapirgjeld, nominell verdi 702 749 702 749

Forfallstidspunkt verdipapirgjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2018 1) DNB-konsernet 

Beløp i millioner kroner Norske kroner Valuta Totalt 
2019 352 352
Sum sertifikatgjeld, nominell verdi 352 352
2019 10 712 10 712
2020 19 990 19 990
2021 26 708 26 708
2022 15 160 15 160
2023 1 173 1 173
2024 695 695
2025 og senere 1 321 1 321
Sum obligasjonsgjeld, nominell verdi 75 758 75 758
Total verdipapirgjeld, nominell verdi 76 110 76 110

Verdijusteringer 1 414 21 645 23 059
Verdipapirgjeld 77 524 724 394 801 918

1) Fratrukket egne obligasjoner. Nominell verdi på utestående obligasjoner med fortrinnsrett i DNB Boligkreditt utgjorde 461,5 milliarder kroner per 31. desember 
2018. Tilhørende markedsverdi på sikringsmassen var 623,9 milliarder kroner.  

2) Inkluderer sikret gjeld.

NOTE 43 Verdipapirgjeld
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Note 44 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

Endring i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån DNB-konsernet 
Forfalt/ Valutakurs- Øvrige 

Balanse Emittert innløst endring endringer Balanse 
Beløp i millioner kroner 31.12.18 2018 2018 2018 2018 31.12.17
Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi 25 110 9 419 (8 542) 336 23 897
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 5 693 332 5 361
Fondsobligasjonslån, nominell verdi
Verdijusteringer 278 (2) 280
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 31 082 9 419 (8 542) 669 (2) 29 538

DNB-konsernet 
Første Balanseført 

Balanseført verdi i forfalls- verdi i norske 
Opptaksår utenlandsk valuta Rentesats Forfall tidspunkt kroner 
Ordinær ansvarlig lånekapital

2015 SEK 1 000 1,97 % p.a. 2025 2020 970
2015 SEK 3 000 3-mnd STIBOR + 1,40 % 2025 2020 2 909
2016 JPY 10 000 1,00 % p.a. 2026 2021 789
2017 JPY 11 500 1,04 % p.a. 2027 2022 908
2017 NOK 1 400 3-mnd NIBOR + 1,75 % 2027 2022 1 400
2017 NOK 170 3,08 % p.a. 2027 2022 170
2017 SEK 750 3-mnd STIBOR + 1,70 % 2027 2022 727
2017 SEK 1 000 1,98 % p.a. 2027 2022 970
2017 EUR 650 1,25 % p.a. 2027 2022 6 461
2018 JPY 25 000 0,75 % p.a. 2028 2023 1 974
2018 NOK 900 3-mnd NIBOR + 1,10 % 2028 2023 900
2018 SEK 700 3-mnd STIBOR + 1,06 % 2028 2023 679
2018 SEK 300 1,61 % p.a. 2028 2023 291
2018 EUR 600 1,13 % p.a. 2028 2023 5 964

Sum, nominell verdi 25 110
Evigvarende ansvarlig lånekapital

1985 USD 215 3-mnd LIBOR + 0,25 % 1 866
1986 USD 200 6-mnd LIBOR + 0,13 % 1 736
1986 USD 150 6-mnd LIBOR + 0,15 % 1 302
1999 JPY 10 000 4,51 % p.a. 2029 789

Sum, nominell verdi 5 693

Note 45 Annen gjeld

DNB-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17
Kortsiktige innlån 645 458
Short-posisjoner trading 3 157 6 214
Tidsavgrensede poster 4 287 4 362
Remburser, sjekker og andre betalingstjenester 2 211 2 053
Uoppgjorte sluttsedler 1 771 2 828
Leverandørgjeld 1 681 2 004
Generell bonus til ansatte 278 219
Ikke-kontrollerende eierinteresser 37 301 46 685
Øvrig gjeld 4 093 3 256
Sum annen gjeld 1) 55 424 68 078

1) Annen gjeld er i hovedsak kortsiktig.
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Note 46 Egenkapital

Aksjekapital
Generalforsamlingen som ble avholdt 24. april 2017, besluttet å redusere aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer og innløsing av aksjer 
eid av staten. Slettingen av aksjene ble registrert i Foretaksregisteret 30. juli 2018. Antallet utstedte aksjer ble redusert med 24 431 973 til 
1 604 366 888. 

Per 31. desember 2018 utgjorde DNBs aksjekapital NOK 16 043 668 880 fordelt på 1 604 366 888 aksjer pålydende 10 kroner. Per 
31. desember 2017 utgjorde DNBs aksjekapital 16 287 988 610 kroner fordelt på 1 628 798 861 aksjer pålydende 10 kroner.

DNB ASA har én aksjeklasse og alle aksjer har stemmerett. Aksjeeiere har rett på å motta det til en hver tid foreslått utbytte og har en stemme-
rett per aksje ved selskapets generalforsamling. 

Styret i DNB ASA foreslår for generalforsamlingen i april 2019 et utbytte på 8,25 kroner per aksje for 2018.

Egne aksjer
Generalforsamlingen som ble avholdt 24. april 2018, innvilget en ny fullmakt for styret i DNB ASA til å kjøpe egne aksjer til et samlet pålydende 
på inntil 3,5 prosent av selskapets aksjekapital. Det første tilbakekjøpsprogrammet under den nye fullmakten ble igangsatt 6. juni og omfatter 
opptil 1,5 prosent av aksjene. DNB ASA har inngått en avtale med staten v/Nærings- og fiskeridepartementet for innløsing av en proporsjonal 
andel av statens beholdning for å sikre at statens prosentvise eierandel ikke endres som et resultat av innløsningen av tilbakekjøpte aksjer.  

Under denne fullmakten kjøpte DNB ASA tilbake til sammen 10 015 000 aksjer i det åpne markedet i løpet av 2018, noe som tilsvarer 0,62 
prosent av de utstedte aksjene. Gjennomsnittsprisen var 160,52 kroner per aksje, og det totale vederlaget utgjorde 1 608 376 615 kroner. I 
tillegg skal statens forholdsmessige andel, som utgjør 5 159 242 aksjer, innløses.

Hybridkapital
Hybridkapitalen er utstedt av DNB Bank ASA. 

Endring i hybridkapital DNB-konsernet 
Utbetalte Påløpte Valutakurs-

Balanse Emittert renter renter endring Balanse 
Beløp i millioner kroner 31.12.18 2018 2018 2018 2018 31.12.17
Hybridkapital, nominell verdi 15 574 15 574
Verdijusteringer 620 (892) 959 (32) 585
Hybridkapital 16 194 (892) 959 (32) 16 159

DNB-konsernet 
Balanseført 

Balanseført verdi i norske 
Opptaksår verdi i valuta Rentesats kroner 

2015 NOK 2 150 3 mnd NIBOR + 3,25 % 2 150
2015 USD 750 5,75 % p.a. 5 903
2016 NOK 1 400 3 mnd NIBOR + 5,25 % 1 400
2016 USD 750 6,50 % p.a. 6 120

Sum, nominell verdi 15 574

NOTE 46 Egenkapital
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Note 47 Godtgjørelser og lignende
Styret vil legge følgende erklæring om kompensasjon frem for avstemning på generalforsamlingen i 
henhold til allmennaksjeloven paragraf 6-16a:

"Informasjon om DNBs godtgjørelsesordning
Finansforetaksforskriften fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 fastsetter at foretaket skal offentliggjøre informasjon om hoved-
prinsippene for fastsettelse av godtgjørelse, kriterier for fastsettelse av eventuell variabel godtgjørelse, samt kvantitativ informasjon om godt-
gjørelse til ledende ansatte. Informasjonen i denne noten, herunder styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte inntatt nedenfor, utgjør informasjon som følger av kravene i finansforetaksforskriften.

Konsernstandard for belønning i DNB-konsernet gjelder total belønning for alle fast ansatte i DNB-konsernet, og er vedtatt av styret. Standarden 
omfatter total belønning (fastlønn, kort- og langsiktige insentiver) samt ansattegoder (pensjon, personalforsikring og øvrige ansattegoder). 
Standarden fastsetter at total belønning skal gis på bakgrunn av en helhetlig vurdering av konsernets resultater samt enhetens og den enkelte 
ansattes bidrag til verdiskaping. Total belønning skal utformes slik at den ikke bidrar til å påføre konsernet uønsket risiko. Belønningen skal 
være konkurransedyktig, men samtidig kostnadseffektiv for konsernet. 

Standarden fastsetter videre at total belønning skal bestå av fastlønn, eventuelle tillegg knyttet til stilling samt en variabel del der det er hen-
siktsmessig. Faste lønnselementer, herunder stillingstillegg og markedstillegg, skal stå i forhold til det ansvar, krav og kompleksitet som er 
knyttet til stillingen, mens variabel godtgjørelse skal stimulere til økte prestasjoner og ønsket adferd. 

Variabel godtgjørelse
Konsernstandarden skal sikre at bruk av variabel godtgjørelse etterlever føringene i Statens eierskapsmelding, samt de regulatoriske bestem-
melsene som gjelder for konsernets ulike virksomhetsområder og geografiske lokasjoner. Herunder er det vedtatt særskilte behandlingsregler 
for variabel godtgjørelse til ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering (risikotakere) 
samt ansatte som er ansvarlige for uavhengige kontrollfunksjoner. 

Bruk av variabel godtgjørelse har til hensikt å belønne adferd og påvirke kultur som sikrer langsiktig verdiskaping. 

Variabel godtgjørelse baseres på helhetlig prestasjonsvurdering knyttet til resultatoppnåelse på definerte målområder for konsernet, enheten og 
det enkelte individ («hva vi leverer»), samt adferd og etterlevelse knyttet til konsernets oppdrag, verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprin-
sipper («hvordan vi leverer»). Videre skal den motvirke overdreven risikotaging samt fremme en sunn og effektiv risikohåndtering i DNB. Det er 
fastsatt et øvre tak for utbetaling av variabel godtgjørelse på inntil 50 prosent av fastlønn for ledende ansatte og 100 prosent for øvrige risiko-
takere. 

Ordningen for variabel godtgjørelse i DNB er global, dog slik at ikke-norske filialer og datterselskaper i tillegg vil være underlagt lokal lovgivning, 
forskrifter og retningslinjer. Det vil kunne være juridiske utfordringer i tilfeller hvor det norske regelverket er avvikende i forhold til lokal lovgivning 
og lokale regler for godtgjørelse i finansinstitusjoner. Konsernet vil i slike tilfeller søke råd hos relevante myndigheter og internasjonal ekspertise 
for å sikre at praksis er i overensstemmelse med både norske og lokale reguleringer.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
DNBs standard for fastsettelse av godtgjørelse til konsernsjef og øvrig konsernledelse skal til enhver tid understøtte gjeldende strategi og verdi-
grunnlag og bidra til å nå konsernets mål. Godtgjørelsen skal fremme adferd som bygger ønsket kultur i forhold til prestasjons- og resultat-
orientering. Det er ikke gjort endringer i prinsippene for fastsettelse av variabel godtgjørelse sammenlignet med foregående års erklæring.

Beslutningsprosess
Styret i DNB ASA har et kompensasjonsutvalg som består av tre medlemmer: styrets leder, et styremedlem og et ansattvalgt styremedlem. 

Kompensasjonsutvalget skal forberede saker for styret og har i hovedsak ansvar for å:

 Årlig vurdere og foreslå total kompensasjon til konsernsjef

 Årlig utarbeide forslag til mål for konsernsjef

 Etter forslag fra konsernsjef, beslutte kompensasjon og andre personalrelaterte forhold for konsernrevisor, Konserndirektør Risikostyring 
konsern og Konserndirektør Group Compliance

 Være rådgiver for konsernsjef vedrørende kompensasjon og andre vesentlige personalrelaterte forhold for konsernledelsen og eventuelt 
andre som rapporterer til konsernsjef 

 Vurdere andre forhold som bestemt av styret og/eller kompensasjonsutvalget

 Gjennomgå andre personalpolitiske saker som kan antas å innebære stor omdømmerisiko

188 /   DNB-KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2018

Note 46 Egenkapital

Aksjekapital
Generalforsamlingen som ble avholdt 24. april 2017, besluttet å redusere aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer og innløsing av aksjer 
eid av staten. Slettingen av aksjene ble registrert i Foretaksregisteret 30. juli 2018. Antallet utstedte aksjer ble redusert med 24 431 973 til 
1 604 366 888. 

Per 31. desember 2018 utgjorde DNBs aksjekapital NOK 16 043 668 880 fordelt på 1 604 366 888 aksjer pålydende 10 kroner. Per 
31. desember 2017 utgjorde DNBs aksjekapital 16 287 988 610 kroner fordelt på 1 628 798 861 aksjer pålydende 10 kroner.

DNB ASA har én aksjeklasse og alle aksjer har stemmerett. Aksjeeiere har rett på å motta det til en hver tid foreslått utbytte og har en stemme-
rett per aksje ved selskapets generalforsamling. 

Styret i DNB ASA foreslår for generalforsamlingen i april 2019 et utbytte på 8,25 kroner per aksje for 2018.

Egne aksjer
Generalforsamlingen som ble avholdt 24. april 2018, innvilget en ny fullmakt for styret i DNB ASA til å kjøpe egne aksjer til et samlet pålydende 
på inntil 3,5 prosent av selskapets aksjekapital. Det første tilbakekjøpsprogrammet under den nye fullmakten ble igangsatt 6. juni og omfatter 
opptil 1,5 prosent av aksjene. DNB ASA har inngått en avtale med staten v/Nærings- og fiskeridepartementet for innløsing av en proporsjonal 
andel av statens beholdning for å sikre at statens prosentvise eierandel ikke endres som et resultat av innløsningen av tilbakekjøpte aksjer.  

Under denne fullmakten kjøpte DNB ASA tilbake til sammen 10 015 000 aksjer i det åpne markedet i løpet av 2018, noe som tilsvarer 0,62 
prosent av de utstedte aksjene. Gjennomsnittsprisen var 160,52 kroner per aksje, og det totale vederlaget utgjorde 1 608 376 615 kroner. I 
tillegg skal statens forholdsmessige andel, som utgjør 5 159 242 aksjer, innløses.

Hybridkapital
Hybridkapitalen er utstedt av DNB Bank ASA. 

Endring i hybridkapital DNB-konsernet 
Utbetalte Påløpte Valutakurs-

Balanse Emittert renter renter endring Balanse 
Beløp i millioner kroner 31.12.18 2018 2018 2018 2018 31.12.17
Hybridkapital, nominell verdi 15 574 15 574
Verdijusteringer 620 (892) 959 (32) 585
Hybridkapital 16 194 (892) 959 (32) 16 159

DNB-konsernet 
Balanseført 

Balanseført verdi i norske 
Opptaksår verdi i valuta Rentesats kroner 

2015 NOK 2 150 3 mnd NIBOR + 3,25 % 2 150
2015 USD 750 5,75 % p.a. 5 903
2016 NOK 1 400 3 mnd NIBOR + 5,25 % 1 400
2016 USD 750 6,50 % p.a. 6 120

Sum, nominell verdi 15 574

NOTE 47 Godtgjørelser og lignende
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Note 47 Godtgjørelser og lignende (forts.)
A. Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret
Godtgjørelse til konsernsjef
Den totale godtgjørelse til konsernsjefen består av fastlønn (hovedelement), naturalytelser, variabel godtgjørelse og pensjons- og forsikrings-
ordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes på bakgrunn av en helhetlig vurdering av prestasjoner hvor hovedvekten i den variable delen av 
godtgjørelsen baseres på konsernets finansielle mål. I tillegg til de finansielle målene er det etablert strategiske mål der blant annet utvikling i
organisasjonens kompetanse, innovasjonskraft og samfunnsansvar vurderes. Den helhetlige vurderingen vil i tillegg være knyttet til etterlevelse 
av konsernets oppdrag, verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper. 

Fastlønnen er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes blant annet på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt, i finansnæringen 
spesielt samt avlønningsnivå for sammenlignbare stillinger. 

Variabel godtgjørelse til konsernsjefen fastsettes basert på en helhetlig vurdering av prestasjoner knyttet til forhåndsdefinerte målområder. 
Variabel godtgjørelse kan maksimalt utgjøre 50 prosent av fastlønn. Konsernsjefen tildeles ingen resultatbaserte ytelser utover nevnte variable 
godtgjørelse.

Konsernsjefen kan i tillegg til variabel godtgjørelse gis naturalytelser som bilordning, aviser/tidsskrifter og telefon-/kommunikasjonsordninger. 
Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med konsernsjefens funksjon i konsernet eller være i tråd med markedsmessig praksis og bør 
ikke være vesentlig i forhold til konsernsjefens fastlønn.

Konsernsjefen er medlem av den innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningen etter lov om innskuddspensjon, på lik linje med alle ansatte i 
Norge. 

Konsernsjefen har i tillegg en innskuddsbasert driftspensjonsavtale. Konsernsjefen ble ved overgangen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert 
driftspensjon sikret en rettighet som på endringstidspunktet var beregnet å tilsvare forsikringsteknisk verdi av den tidligere ytelsesbaserte 
avtalen. Basert på beregningsforutsetningene skal denne avtalen ha samme verdi som den tidligere ytelsesbaserte avtalen ville hatt ved 
pensjonsalder 60 år. Etter fylte 60 år vil det ikke opptjenes ytterligere innskudd etter driftspensjonsavtalen. 

Etter avtalen skal konsernsjef gis etterlønn i to år hvis ansettelsesforholdet avsluttes før fylte 60 år. Dersom konsernsjef inngår i annet anset-
telsesforhold i denne perioden, skal det gjøres avkortning i etterlønn med lønn som mottas i det nye ansettelsesforholdet. Tilleggsytelser
beholdes i en periode på tre måneder.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Konsernsjefen fastsetter godtgjørelse til ledende ansatte i samråd med styrets leder. Der det er inngått forpliktende avtaler, vil styret overholde 
disse.

Den totale godtgjørelsen til ledende ansatte består av fastlønn (hovedelement), eventuelt stillingstillegg, naturalytelser, variabel godtgjørelse
og pensjons- og forsikringsordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser i de ulike 
forretningsområdene. Godtgjørelsen skal gjøre konsernet konkurransedyktig i det aktuelle arbeidsmarkedet og skal fremme konsernets 
lønnsomhet, herunder ønsket inntekts- og kostnadsutvikling. Den totale godtgjørelse skal ta hensyn til DNBs omdømme og sikre at DNB 
tiltrekker seg og beholder ledende ansatte med ønsket kompetanse og erfaring. 

Fastlønn og stillingstillegg er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes blant annet på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og 
finansnæringen spesielt. 

Variabel godtgjørelse til ledende ansatte fastsettes basert på en helhetlig vurdering av oppnådde resultater knyttet til definerte målområder. 
Variabel godtgjørelse kan maksimalt utgjøre 50 prosent av fastlønn. 

Naturalytelser kan tilbys ledende ansatte i den grad ytelsene har en relevant sammenheng med den ansattes funksjon i konsernet eller er i tråd 
med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til den ansattes fastlønn.  

Målstruktur 2019
Styrets kompensasjonsutvalg godkjenner overordnede kriterier, prinsipper og rammer for variabel godtgjørelse. Styret har for 2019 besluttet 
at egenkapitalavkastning, risikojustert egenkapitalavkastning og kostnadsgrad skal være konsernets finansielle mål og vektes med til sammen 
60 prosent. I tillegg til de finansielle målene er det etablert kvalitative og kvantitative mål knyttet til strategien der blant annet utvikling i kompe-
tanse, kundeinnsikt, innovasjonskraft, og samfunnsansvar vurderes. Graden av oppnåelse av disse målene bestemmes ut fra en helhetlig 
vurdering, og vektes med til sammen 40 prosent. Konsernets måltall er brutt ned til relevante mål for de ulike forretnings-, stabs- og støtte-
områdene.

Ovennevnte mål vil være de bærende elementene når variabel godtgjørelse for 2019 skal vurderes og utbetales. Alle mål er definert og 
kommunisert til de relevante forretnings-, stabs- og støtteområdene som en del av arbeidet med mål og oppfølging av disse for 2019.

Godtgjørelsesstruktur
Faste lønnselementer skal normalt utgjøre hoveddelen av den totale belønningen, og være av en slik størrelse at det i det enkelte år kan 
besluttes at variabel belønning ikke utbetales. Den enkeltes nivå fastsettes med utgangspunkt i ansvar og kompleksitet i den enkelte stilling, 
samt markedsnivå for tilsvarende stillinger og kompetanse. 

NOTE 47 Godtgjørelser og lignende (forts.)
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Note 47 Godtgjørelser og lignende (forts.)
For å sikre nødvendig fleksibilitet og for å konkurrere om den til enhver tid etterspurte kompetanse kan stillings- og markedstillegg benyttes som 
tillegg til avtalt fastlønn. Tildeling av variabel godtgjørelse skal skje ut fra en helhetlig vurdering av prestasjoner, og skal som hovedregel ikke 
overstige 50 prosent av avtalte faste lønnselementer.  Den samlede lønnsstrukturen skal være slik at den ikke bidrar til uønsket risikotakning 
hos den enkelte. 

Fastsettelse av variabel godtgjørelse for 2019
Variabel godtgjørelse for 2019 vil fastsettes ut fra en helhetlig vurdering av prestasjoner. Dette vil være en kombinasjon av kvantitativ oppnåelse 
av fastsatte resultatmål og en kvalitativ helhetlig vurdering av hvordan målene er oppnådd.

Styret vil fastsette en øvre total ramme for variabel godtgjørelse for konsernet, eksklusive DNB Markets, DNB Eiendom og forvaltere i DNB 
Asset Management, basert på oppnåelse av konsernmål de siste to årene, kombinert med en helhetlig vurdering av andre viktige parametere 
samt konsernets finansielle kapasitet. Denne fordeles videre basert på de enkelte områdenes måloppnåelse og bidrag til konsernets resultat. 
For DNB Markets og forvaltere i DNB Asset Management avsettes det i tråd med markedspraksis for denne type virksomheter egne rammer for 
variabel godtgjørelse basert på enhetens oppnådde resultater samt en helhetlig vurdering. Tilsvarende er avlønningsmodellen i DNB Eiendom 
tilpasset markedspraksis med høy andel av variabel belønning ut fra individuell resultatoppnåelse.

Særskilt om ledende ansatte, identifiserte risikotakere og selvstendige kontrollfunksjoner
DNB har utarbeidet og implementert særskilte behandlingsregler for identifiserte risikotakere, selvstendige kontrollfunksjoner og ledende 
ansatte, heretter kalt risikotakere. De særskilte behandlingsreglene utfyller den generelle konsernstandarden for belønning og er utformet i tråd 
med finansforetaksforskriften med tilhørende rundskriv fra Finanstilsynet.

I henhold til gjeldende krav har DNB gjennomført en kartlegging av hele organisasjonen for å identifisere risikotakere ut fra kriteriene som følger 
av rundskrivet og EU-forordningen.

For risikotakere gjelder følgende hovedprinsipper for variabel godtgjørelse:

 Grunnlaget for variabel godtgjørelse er to år

 Variabel godtgjørelse kan maksimalt tilsvare avtalt fast godtgjørelse

 For ledende ansatte i selvstendige kontrollfunksjoner utbetales ikke variabel godtgjørelse

Minimum 50 prosent av opptjent variabel godtgjørelse etter skatt utbetales utsatt og betinget i form av DNB-aksjer. Aksjedelen deles i tre deler 
med bindingstid (utsatt og betinget) med en tredjedel hvert år over tre år. Den utsatte og betingede utbetalingen følger finansforetaksforskriftens 
bestemmelser. 

Pensjoner mv.
Pensjonsordning og eventuell avtale om etterlønn og lignende skal sees i sammenheng med øvrig godtgjørelse og skal gi konkurransedyktige 
betingelser. Pensjonsordning og sluttvederlag må ikke i sine ulike komponenter eller i sum være egnet til å skade DNBs omdømme. 

Alle ansatte i Norge er med i den innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningen etter lov om innskuddspensjon. 

Konsernet hadde frem til 31.desember 2016 for mange av de ledende ansatte avtaler om ytelsesbasert pensjon som sikret rettigheter utover 
den generelle tjenestepensjonsordningen. Fra 1.januar 2017 ble disse ytelsesbaserte rettighetene erstattet med avtaler om innskuddsbasert 
driftspensjonsordning utformet etter de samme beregnings forutsetninger og prinsipper som ble lagt til grunn ved omdanningen av konsernets 
ytelsesbaserte tjenestepensjonsordning etter lov om foretakspensjon i 2016. 

Ved omleggingen ble de pensjonsberettigede sikret en rettighet som på endringstidspunktet var beregnet å tilsvare forsikringsteknisk verdi av 
den tidligere ytelsesbaserte avtalen. Fremtidig opptjening av kapitalrettigheter består nå av årlig innskudd og avkastning på opptjent rettighet. 
Årlig innskudd er individuelt beregnet slik at den innskuddsbaserte driftspensjonsordningen skal gi samme verdi som den tidligere ytelses-
baserte avtalen ville gitt ved avtalt pensjonsalder basert på beregningsforutsetningene. 

Etterlønnsordninger skal som hovedregel ikke gis. Imidlertid vil konsernet respektere tidligere inngåtte avtaler.

Konsernstandardene gjelder generelt for inngåelse av nye avtaler, og omfatter alle ledende ansatte.

Se oversikt over godtgjørelse til ledende ansatte nedenfor.

B. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner mv. for det kommende regnskapsåret
Av den variable godtgjørelsen til konsernsjef, ledende ansatte og øvrige risikotakere investeres en andel tilsvarende 50 prosent av opptjent 
variabel godtgjørelse i aksjer i DNB ASA med en bindingstid på ett år for en tredjedel, to år for en tredjedel og tre år for en tredjedel. 

Ytterligere aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som kun er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i 
selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet, tildeles ikke til konsernsjef eller ledende ansatte. Konsernsjef og ledende 
ansatte gis imidlertid, på lik linje med øvrige ansatte i DNB-konsernet, adgang til å delta i et aksjetegningsprogram for ansatte.
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A. Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret
Godtgjørelse til konsernsjef
Den totale godtgjørelse til konsernsjefen består av fastlønn (hovedelement), naturalytelser, variabel godtgjørelse og pensjons- og forsikrings-
ordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes på bakgrunn av en helhetlig vurdering av prestasjoner hvor hovedvekten i den variable delen av 
godtgjørelsen baseres på konsernets finansielle mål. I tillegg til de finansielle målene er det etablert strategiske mål der blant annet utvikling i
organisasjonens kompetanse, innovasjonskraft og samfunnsansvar vurderes. Den helhetlige vurderingen vil i tillegg være knyttet til etterlevelse 
av konsernets oppdrag, verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper. 

Fastlønnen er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes blant annet på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt, i finansnæringen 
spesielt samt avlønningsnivå for sammenlignbare stillinger. 

Variabel godtgjørelse til konsernsjefen fastsettes basert på en helhetlig vurdering av prestasjoner knyttet til forhåndsdefinerte målområder. 
Variabel godtgjørelse kan maksimalt utgjøre 50 prosent av fastlønn. Konsernsjefen tildeles ingen resultatbaserte ytelser utover nevnte variable 
godtgjørelse.

Konsernsjefen kan i tillegg til variabel godtgjørelse gis naturalytelser som bilordning, aviser/tidsskrifter og telefon-/kommunikasjonsordninger. 
Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med konsernsjefens funksjon i konsernet eller være i tråd med markedsmessig praksis og bør 
ikke være vesentlig i forhold til konsernsjefens fastlønn.

Konsernsjefen er medlem av den innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningen etter lov om innskuddspensjon, på lik linje med alle ansatte i 
Norge. 

Konsernsjefen har i tillegg en innskuddsbasert driftspensjonsavtale. Konsernsjefen ble ved overgangen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert 
driftspensjon sikret en rettighet som på endringstidspunktet var beregnet å tilsvare forsikringsteknisk verdi av den tidligere ytelsesbaserte 
avtalen. Basert på beregningsforutsetningene skal denne avtalen ha samme verdi som den tidligere ytelsesbaserte avtalen ville hatt ved 
pensjonsalder 60 år. Etter fylte 60 år vil det ikke opptjenes ytterligere innskudd etter driftspensjonsavtalen. 

Etter avtalen skal konsernsjef gis etterlønn i to år hvis ansettelsesforholdet avsluttes før fylte 60 år. Dersom konsernsjef inngår i annet anset-
telsesforhold i denne perioden, skal det gjøres avkortning i etterlønn med lønn som mottas i det nye ansettelsesforholdet. Tilleggsytelser
beholdes i en periode på tre måneder.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Konsernsjefen fastsetter godtgjørelse til ledende ansatte i samråd med styrets leder. Der det er inngått forpliktende avtaler, vil styret overholde 
disse.

Den totale godtgjørelsen til ledende ansatte består av fastlønn (hovedelement), eventuelt stillingstillegg, naturalytelser, variabel godtgjørelse
og pensjons- og forsikringsordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser i de ulike 
forretningsområdene. Godtgjørelsen skal gjøre konsernet konkurransedyktig i det aktuelle arbeidsmarkedet og skal fremme konsernets 
lønnsomhet, herunder ønsket inntekts- og kostnadsutvikling. Den totale godtgjørelse skal ta hensyn til DNBs omdømme og sikre at DNB 
tiltrekker seg og beholder ledende ansatte med ønsket kompetanse og erfaring. 

Fastlønn og stillingstillegg er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes blant annet på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og 
finansnæringen spesielt. 

Variabel godtgjørelse til ledende ansatte fastsettes basert på en helhetlig vurdering av oppnådde resultater knyttet til definerte målområder. 
Variabel godtgjørelse kan maksimalt utgjøre 50 prosent av fastlønn. 

Naturalytelser kan tilbys ledende ansatte i den grad ytelsene har en relevant sammenheng med den ansattes funksjon i konsernet eller er i tråd 
med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til den ansattes fastlønn.  

Målstruktur 2019
Styrets kompensasjonsutvalg godkjenner overordnede kriterier, prinsipper og rammer for variabel godtgjørelse. Styret har for 2019 besluttet 
at egenkapitalavkastning, risikojustert egenkapitalavkastning og kostnadsgrad skal være konsernets finansielle mål og vektes med til sammen 
60 prosent. I tillegg til de finansielle målene er det etablert kvalitative og kvantitative mål knyttet til strategien der blant annet utvikling i kompe-
tanse, kundeinnsikt, innovasjonskraft, og samfunnsansvar vurderes. Graden av oppnåelse av disse målene bestemmes ut fra en helhetlig 
vurdering, og vektes med til sammen 40 prosent. Konsernets måltall er brutt ned til relevante mål for de ulike forretnings-, stabs- og støtte-
områdene.

Ovennevnte mål vil være de bærende elementene når variabel godtgjørelse for 2019 skal vurderes og utbetales. Alle mål er definert og 
kommunisert til de relevante forretnings-, stabs- og støtteområdene som en del av arbeidet med mål og oppfølging av disse for 2019.

Godtgjørelsesstruktur
Faste lønnselementer skal normalt utgjøre hoveddelen av den totale belønningen, og være av en slik størrelse at det i det enkelte år kan 
besluttes at variabel belønning ikke utbetales. Den enkeltes nivå fastsettes med utgangspunkt i ansvar og kompleksitet i den enkelte stilling, 
samt markedsnivå for tilsvarende stillinger og kompetanse. 

NOTE 47 Godtgjørelser og lignende (forts.)
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Note 47 Godtgjørelser og lignende (forts.)
C. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår
Konsernets konsernstandarder fastsatt i 2011, med senere endring gjeldende fra 2017, har blitt fulgt.

D. Redegjørelse for virkningene for selskapet og aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse i form av tildeling av aksjer, 
tegningsretter, opsjoner mv.

Av variabel godtgjørelse opptjent i 2018 til konsernsjef, ledende ansatte og øvrige risikotakere investeres en andel tilsvarende 50 prosent av 
opptjent variabel godtgjørelse i aksjer i DNB ASA. Målt mot totalt antall aksjer i selskapet, er det styrets vurdering at tildelingen av aksjer til 
ledende ansatte ikke antas å ha noen negative konsekvenser for selskapet eller aksjonærene."

Styreleders betingelser 
Olaug Svarva tiltrådte som styreleder 24. april 2018 og mottok i 2018 en godtgjørelse på 395 tusen kroner for styreledervervet i DNB ASA. I
tillegg mottok styrelederen i 2018 godtgjørelse på 318 tusen kroner for styreledervervet i DNB Bank ASA. Tidligere styreleder Anne Carine 
Tanum mottok i 2018 en godtgjørelse på 187 tusen kroner for styreledervervet i DNB ASA, sammenlignet med 559 tusen i 2017. I tillegg mottok 
hun i 2018 godtgjørelse på 151 tusen kroner for styreledervervet i DNB Bank ASA, sammenlignet med 450 tusen i 2017.

Konsernsjefens betingelser
Rune Bjerke mottok i 2018 en ordinær godtgjørelse på 6 173 tusen kroner, mot 5 957 tusen i 2017. Styret i DNB ASA fastsatte konsernsjefens 
variable godtgjørelse for 2018 til 2 450 tusen kroner, mot 2 250 tusen kroner i 2017. Variabel godtgjørelse for 2018 vil bli utbetalt i 2019. Av den 
variable godtgjørelsen utbetales 50 prosent utsatt og betinget i DNB-aksjer. Aksjedelen deles i tre deler med bindingstid på inntil tre år. 
Beregnet fordel av naturalytelser var 385 tusen kroner, mot 301 tusen i 2017. 

Konsernsjefens pensjonsordning er regnskapsmessig kostnadsført med 5 259 tusen kroner for regnskapsåret 2018, mot 5 105 tusen i 2017. 
Kostnadene fordeles mellom DNB ASA og DNB Bank ASA. 

NOTE 47 Godtgjørelser og lignende (forts.)
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Note 47 Godtgjørelser og lignende (forts.)
Tabellen er satt opp slik at den viser rettigheter opptjent i løpet av perioden. 

Godtgjørelser og lignende i 2018 DNB-konsernet 
Variabel Natural- Totale

godt- ytelser godt- Særskilt Opptjent
Fast Opptjent Utbetalt gjørelse og andre gjørelser avtalt pensjons-

årslønn honorar lønn opptjent ytelser opptjent Utlån per alders- kostnad
Beløp i tusen kroner 31.12.18 1) i 2018 2) i 2018 3) i 2018 4) i 2018 i 2018 31.12.18 5) grense 9) i 2018 6)

Styret i DNB ASA
Olaug Svarva (leder, fra 24.04.18) 7) 713 5 718
Anne Carine Tanum (leder, til 24.04.18) 338 3 341
Tore Olaf Rimmereid (nestleder) 8) 536 536 12
Karl-Christian Agerup 7) 364 364 3
Carl A. Løvvik 745 343 744 24 20 1 131 849 175
Vigdis Mathisen 7) 816 389 817 24 28 1 258 4 316 171
Jaan Ivar Semlitsch 8) 524 524 106
Berit Svendsen 8) 505 505 13 780

Konsernledelsen
Rune Bjerke, konsernsjef 5 855 6 173 2 474 385 9 031 9 783 60 5 259
Kjerstin Braathen, konserndirektør/CFO 4 205 4 355 1 774 272 6 401 68 65 745
Trond Bentestuen, konserndirektør (til 07.06.18) 3 635 3 063 224 3 287 5 925 65 542
Ottar Ertzeid, konserndirektør 9 225 9 610 3 874 248 13 731 0 62 805
Benedicte S. Fasmer, konserndirektør 3 405 3 523 1 449 219 5 191 5 130 119
Rasmus Aage Figenschou, konserndirektør 3 055 3 150 1 349 237 4 736 11 590 119
Håkon Hansen, konserndirektør (fra 07.06.18) 3 400 2 986 1 424 195 4 604 5 888 351
Solveig Hellebust, konserndirektør 3 205 3 324 1 349 236 4 909 6 65 404
Ida Lerner, konserndirektør 10) 3 937 4 047 24 2 326 6 398
Thomas Midteide, konserndirektør 3 055 3 031 1 294 247 4 572 2 107 65 272
Alf Otterstad, konserndirektør 3 110 3 067 1 349 230 4 645 3 001 119

Hans Olav Rønningen, konserndirektør 
(til 08.01.18) 1 690 1 874 724 177 2 775 4 635 80

Harald Serck-Hanssen, konserndirektør 4 265 4 436 1 774 268 6 477 24 883 65 1 244

Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør 
(fra 08.01.18) 3 400 3 196 1 449 259 4 904 5 768 119

Mirella E. Os Wassiluk, konserndirektør 
(fra 02.04.18) 3 100 2 347 24 157 2 528 0 90

Utlån til øvrige ansatte 22 165 427

1) Fast årslønn ved utgangen av året for de som var medlem av styret eller konsernledelsen i løpet av året.
2) Omfatter honorarer mottatt fra alle selskaper i DNB-konsernet for arbeid i styrer og utvalg. Styrehonorar for DNB ASA utgjorde 3 243 tusen kroner i 2018.

Enkelte personer er medlem i flere organer.
3) Omfatter lønnsutbetalinger for hele året, det vil si utover den perioden enkelte har vært medlem av styret eller konsernledelsen, og feriepenger av variable 

lønnsutbetalinger.
4) Variabel godtgjørelse eksklusive feriepenger.
5) Utlån til aksjonærvalgte tillitsvalgte er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til ansatte i DNB er gitt på funksjonærbetingelser, som er nær ordinære kundevilkår.
6) Årets opptjente pensjonsrettighet (SCC).  Beregning av pensjonsopptjening er basert på de samme økonomiske og aktuarmessige forutsetninger som er 

benyttet i note 25 Pensjoner.  
7) Medlem også av styrets kompensasjonsutvalg.
8) Medlem også av styrets revisjonsutvalg og styrets risikoutvalg.
9) Avtalt aldersgrense er opplyst der det foreligger særskilt avtale med tilhørende innskuddsbaserte pensjonsrettigheter som avviker fra det som følger av 

selskapets generelle konsernstandard.
10) Ida Lerner er utstasjonert fra Sverige til Norge. Før hun begynte i konsernledelsen 11. desember 2017, var hun leder for DNB CEMEA i London, også da som 

utstasjonert fra Sverige. I henhold til DNBs policy for internasjonale utstasjoneringer får hun dekket naturalytelser som for eksempel fri bolig og skolekostnader. 
Både fastlønn og andre typer ytelser er del av en nettolønnskontrakt. Ytelsene er blitt grosset opp av en ekstern leverandør for å få en tilnærmet bruttoverdi på 
lønnen. Ettersom Ida Lerner ikke er medlem av Folketrygden, er oppgrossingen gjort uten trygdeavgifter.
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Note 47 Godtgjørelser og lignende (forts.)
C. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår
Konsernets konsernstandarder fastsatt i 2011, med senere endring gjeldende fra 2017, har blitt fulgt.

D. Redegjørelse for virkningene for selskapet og aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse i form av tildeling av aksjer, 
tegningsretter, opsjoner mv.

Av variabel godtgjørelse opptjent i 2018 til konsernsjef, ledende ansatte og øvrige risikotakere investeres en andel tilsvarende 50 prosent av 
opptjent variabel godtgjørelse i aksjer i DNB ASA. Målt mot totalt antall aksjer i selskapet, er det styrets vurdering at tildelingen av aksjer til 
ledende ansatte ikke antas å ha noen negative konsekvenser for selskapet eller aksjonærene."

Styreleders betingelser 
Olaug Svarva tiltrådte som styreleder 24. april 2018 og mottok i 2018 en godtgjørelse på 395 tusen kroner for styreledervervet i DNB ASA. I
tillegg mottok styrelederen i 2018 godtgjørelse på 318 tusen kroner for styreledervervet i DNB Bank ASA. Tidligere styreleder Anne Carine 
Tanum mottok i 2018 en godtgjørelse på 187 tusen kroner for styreledervervet i DNB ASA, sammenlignet med 559 tusen i 2017. I tillegg mottok 
hun i 2018 godtgjørelse på 151 tusen kroner for styreledervervet i DNB Bank ASA, sammenlignet med 450 tusen i 2017.

Konsernsjefens betingelser
Rune Bjerke mottok i 2018 en ordinær godtgjørelse på 6 173 tusen kroner, mot 5 957 tusen i 2017. Styret i DNB ASA fastsatte konsernsjefens 
variable godtgjørelse for 2018 til 2 450 tusen kroner, mot 2 250 tusen kroner i 2017. Variabel godtgjørelse for 2018 vil bli utbetalt i 2019. Av den 
variable godtgjørelsen utbetales 50 prosent utsatt og betinget i DNB-aksjer. Aksjedelen deles i tre deler med bindingstid på inntil tre år. 
Beregnet fordel av naturalytelser var 385 tusen kroner, mot 301 tusen i 2017. 

Konsernsjefens pensjonsordning er regnskapsmessig kostnadsført med 5 259 tusen kroner for regnskapsåret 2018, mot 5 105 tusen i 2017. 
Kostnadene fordeles mellom DNB ASA og DNB Bank ASA. 

NOTE 47 Godtgjørelser og lignende (forts.)
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Note 47 Godtgjørelser og lignende (forts.)
Tabellen er satt opp slik at den viser rettigheter opptjent i løpet av perioden.

Godtgjørelser og lignende i 2017 DNB-konsernet 
Variabel Natural- Totale

godt- ytelser godt- Særskilt Opptjent
Fast Opptjent Utbetalt gjørelse og andre gjørelser avtalt pensjons-

årslønn honorar lønn opptjent ytelser opptjent Utlån per alders- kostnad
Beløp i tusen kroner 31.12.17 1) i 2017 2) i 2017 3) i 2017 4) i 2017 i 2017 31.12.17 5) grense 9) i 2017 6)

Styret i DNB ASA
Anne Carine Tanum (leder) 7) 1 009 1 009
Tore Olaf Rimmereid (nestleder) 7) 8) 575 575
Karl-Christian Agerup (fra 25.04.17) 8) 284 284
Jarle Bergo (til 25.04.17) 253 1 254
Carl A. Løvvik 725 327 734 22 22 1 105 553 173
Vigdis Mathisen 7) 796 417 795 22 30 1 265 2 015 167
Jaan Ivar Semlitsch 8) 478 478 4
Berit Svendsen 7) 8) 482 482 13 348

Konsernledelsen
Rune Bjerke, konsernsjef 5 695 5 957 2 272 301 8 530 9 620 60 5 105

Bjørn Erik Næss, konserndirektør/CFO 
(til 01.03.17) 2 045 250 3 308 5 603 957 19

Kjerstin Braathen, konserndirektør/CFO 
(fra 01.03.17) 4 000 3 881 1 522 216 5 618 12 65 707

Trond Bentestuen, konserndirektør 3 560 3 675 1 362 263 5 300 6 144 65 881
Ottar Ertzeid, konserndirektør 9 020 9 419 3 822 238 13 479 21 62 781
Benedicte S. Fasmer, konserndirektør 2 950 3 179 1 122 270 4 571 6 014 115

Rasmus Aage Figenschou, konserndirektør 
(fra 11.12.17) 2 340 2 130 647 163 2 940 11 666 115

Liv Fiksdahl, konserndirektør (til 11.12.17) 3 200 3 347 1 222 245 4 814 1 113 62 1 235
Rune Garborg, konserndirektør (til 01.09.17) 2 950 2 179 950 214 3 343 6 401 175
Solveig Hellebust, konserndirektør 3 200 2 693 1 022 234 3 950 18 65 400
Ida Lerner, konserndirektør (fra 11.12.17) 10) 3 992 2 162 1 477 2 376 6 015

Bengt Olav Lund, konserndirektør
(fra 01.05.17 til 11.12.17) 2 950 3 232 1 072 255 4 558 6 592 115

Thomas Midteide, konserndirektør 2 500 2 568 1 022 251 3 840 2 186 65 269
Kari Olrud Moen, konserndirektør (til 11.12.17) 2 880 3 021 1 000 234 4 255 21 62 1 441
Alf Otterstad, konserndirektør (fra 11.12.17) 1 840 1 664 622 150 2 436 3 124 115
Tom Rathke, konserndirektør (til 01.05.17) 3 480 3 795 872 245 4 912 6 078 62 2 454

Hans Olav Rønningen, konserndirektør
(fra 11.12.17) 1 650 1 714 822 180 2 716 4 880 206

Harald Serck-Hanssen, konserndirektør 4 175 4 368 1 422 258 6 048 5 130 65 1 217
Terje Turnes, konserndirektør (til 11.12.17) 4 010 4 143 582 242 4 967 92 709

Utlån til øvrige ansatte 20 766 087

1) Fast årslønn ved utgangen av året for de som var medlem av styret eller konsernledelsen i løpet av året.
2) Omfatter honorarer mottatt fra alle selskaper i DNB-konsernet for arbeid i styrer og utvalg. Styrehonorar for DNB ASA utgjorde 3 267 tusen kroner i 2017.

Enkelte personer er medlem i flere organer.
3) Omfatter lønnsutbetalinger for hele året, det vil si utover den perioden enkelte har vært medlem av styret eller konsernledelsen, og feriepenger av variable

lønnsutbetalinger.
4) Variabel godtgjørelse eksklusive feriepenger.
5) Utlån til aksjonærvalgte tillitsvalgte er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til ansatte i DNB er gitt på funksjonærbetingelser, som er nær ordinære kundevilkår.
6) Årets opptjente pensjonsrettighet (SCC).  Beregning av pensjonsopptjening er basert på de samme økonomiske og aktuarmessige forutsetninger som er 

benyttet i note 25 Pensjoner.  
7) Medlem også av styrets kompensasjonsutvalg.
8) Medlem også av styrets revisjonsutvalg og styrets risikoutvalg.
9) Avtalt aldersgrense er opplyst der det foreligger særskilt avtale med tilhørende innskuddsbaserte pensjonsrettigheter som avviker fra det som følger av 

selskapets generelle konsernstandard.
10) Ida Lerner er utstasjonert fra Sverige til Norge. Før hun begynte i konsernledelsen 11. desember 2017, var hun leder for DNB CEMEA i London, også da som 

utstasjonert fra Sverige. I henhold til DNBs policy for internasjonale utstasjoneringer får hun dekket naturalytelser som for eksempel fri bolig og skolekostnader. 
Både fastlønn og andre typer ytelser er del av en nettolønnskontrakt. Ytelsene er blitt grosset opp av en ekstern leverandør for å få en tilnærmet bruttoverdi på 
lønnen. Ettersom Ida Lerner ikke er medlem av Folketrygden, er oppgrossingen gjort uten trygdeavgifter. I sin nye rolle som leder av en selvstendig kontroll-
funksjon vil Ida Lerner ikke motta variabel godtgjørelse fra og med opptjeningsåret 2018.

NOTE 47 Godtgjørelser og lignende (forts.)
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Note 47 Godtgjørelser og lignende (forts.)
Endringer i konsernledelsen
Fra 16. april 2018 gikk Rasmus Aage Figenschau og Alf Otterstad over fra å være konstituerte medlemmer til å bli faste medlemmer av 
konsernledelsen. Trond Bentestuen trådte fra 11. juni 2018 ut av konsernledelsen og avsluttet sitt ansettelsesforhold i DNB 30. september 2018. 
Håkon Hansen ble fra 11. juni 2018 konstituert medlem av konsernledelsen og fra 24. oktober 2018 fast medlem. Det er ikke foretatt øvrige 
endringer i konsernledelsen i 2018.

Øvrige opplysninger om pensjonsavtaler
Alle ledende ansatte fikk fra 1. januar 2017 endret sine pensjonsavtaler som beskrevet i årsrapporten for 2016. Endring av pensjonsavtalene 
medførte ingen endring i tidligere avtalte aldersgrenser. I tråd med Statens Eierskapsmelding vil ingen nye medlemmer av konsernledelsen ha 
rett til pensjon utover konsernets gjeldende tjenestepensjonsordning.

Tegningsrettprogram for ansatte
Det var ikke etablert tegningsrettprogram i DNB-konsernet ved utgangen av 2018.

Godtgjørelse til valgt revisor                       DNB ASA                      DNB-konsernet
Beløp i tusen kroner, eksklusive mva. 2018 2017 2018 2017
Lovpålagt revisjon 1) (589) (578) (28 760) (28 370)
Andre attestasjonstjenester  (2 464) (2 407)
Skatte- og avgiftsrådgivning 2) (8 937) (12 679)
Andre tjenester utenfor revisjon (2 620) (7 078)
Sum godtgjørelse til valgt revisor (589) (578) (42 781) (50 534)

1) Inkluderer honorar for begrenset revisjon og revisjon av fond forvaltet av DNB.
2) I hovedsak knyttet til skatterådgivning for utstasjonerte medarbeidere.
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Note 47 Godtgjørelser og lignende (forts.)
Tabellen er satt opp slik at den viser rettigheter opptjent i løpet av perioden.

Godtgjørelser og lignende i 2017 DNB-konsernet 
Variabel Natural- Totale

godt- ytelser godt- Særskilt Opptjent
Fast Opptjent Utbetalt gjørelse og andre gjørelser avtalt pensjons-

årslønn honorar lønn opptjent ytelser opptjent Utlån per alders- kostnad
Beløp i tusen kroner 31.12.17 1) i 2017 2) i 2017 3) i 2017 4) i 2017 i 2017 31.12.17 5) grense 9) i 2017 6)

Styret i DNB ASA
Anne Carine Tanum (leder) 7) 1 009 1 009
Tore Olaf Rimmereid (nestleder) 7) 8) 575 575
Karl-Christian Agerup (fra 25.04.17) 8) 284 284
Jarle Bergo (til 25.04.17) 253 1 254
Carl A. Løvvik 725 327 734 22 22 1 105 553 173
Vigdis Mathisen 7) 796 417 795 22 30 1 265 2 015 167
Jaan Ivar Semlitsch 8) 478 478 4
Berit Svendsen 7) 8) 482 482 13 348

Konsernledelsen
Rune Bjerke, konsernsjef 5 695 5 957 2 272 301 8 530 9 620 60 5 105

Bjørn Erik Næss, konserndirektør/CFO 
(til 01.03.17) 2 045 250 3 308 5 603 957 19

Kjerstin Braathen, konserndirektør/CFO 
(fra 01.03.17) 4 000 3 881 1 522 216 5 618 12 65 707

Trond Bentestuen, konserndirektør 3 560 3 675 1 362 263 5 300 6 144 65 881
Ottar Ertzeid, konserndirektør 9 020 9 419 3 822 238 13 479 21 62 781
Benedicte S. Fasmer, konserndirektør 2 950 3 179 1 122 270 4 571 6 014 115

Rasmus Aage Figenschou, konserndirektør 
(fra 11.12.17) 2 340 2 130 647 163 2 940 11 666 115

Liv Fiksdahl, konserndirektør (til 11.12.17) 3 200 3 347 1 222 245 4 814 1 113 62 1 235
Rune Garborg, konserndirektør (til 01.09.17) 2 950 2 179 950 214 3 343 6 401 175
Solveig Hellebust, konserndirektør 3 200 2 693 1 022 234 3 950 18 65 400
Ida Lerner, konserndirektør (fra 11.12.17) 10) 3 992 2 162 1 477 2 376 6 015

Bengt Olav Lund, konserndirektør
(fra 01.05.17 til 11.12.17) 2 950 3 232 1 072 255 4 558 6 592 115

Thomas Midteide, konserndirektør 2 500 2 568 1 022 251 3 840 2 186 65 269
Kari Olrud Moen, konserndirektør (til 11.12.17) 2 880 3 021 1 000 234 4 255 21 62 1 441
Alf Otterstad, konserndirektør (fra 11.12.17) 1 840 1 664 622 150 2 436 3 124 115
Tom Rathke, konserndirektør (til 01.05.17) 3 480 3 795 872 245 4 912 6 078 62 2 454

Hans Olav Rønningen, konserndirektør
(fra 11.12.17) 1 650 1 714 822 180 2 716 4 880 206

Harald Serck-Hanssen, konserndirektør 4 175 4 368 1 422 258 6 048 5 130 65 1 217
Terje Turnes, konserndirektør (til 11.12.17) 4 010 4 143 582 242 4 967 92 709

Utlån til øvrige ansatte 20 766 087

1) Fast årslønn ved utgangen av året for de som var medlem av styret eller konsernledelsen i løpet av året.
2) Omfatter honorarer mottatt fra alle selskaper i DNB-konsernet for arbeid i styrer og utvalg. Styrehonorar for DNB ASA utgjorde 3 267 tusen kroner i 2017.

Enkelte personer er medlem i flere organer.
3) Omfatter lønnsutbetalinger for hele året, det vil si utover den perioden enkelte har vært medlem av styret eller konsernledelsen, og feriepenger av variable

lønnsutbetalinger.
4) Variabel godtgjørelse eksklusive feriepenger.
5) Utlån til aksjonærvalgte tillitsvalgte er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til ansatte i DNB er gitt på funksjonærbetingelser, som er nær ordinære kundevilkår.
6) Årets opptjente pensjonsrettighet (SCC).  Beregning av pensjonsopptjening er basert på de samme økonomiske og aktuarmessige forutsetninger som er 

benyttet i note 25 Pensjoner.  
7) Medlem også av styrets kompensasjonsutvalg.
8) Medlem også av styrets revisjonsutvalg og styrets risikoutvalg.
9) Avtalt aldersgrense er opplyst der det foreligger særskilt avtale med tilhørende innskuddsbaserte pensjonsrettigheter som avviker fra det som følger av 

selskapets generelle konsernstandard.
10) Ida Lerner er utstasjonert fra Sverige til Norge. Før hun begynte i konsernledelsen 11. desember 2017, var hun leder for DNB CEMEA i London, også da som 

utstasjonert fra Sverige. I henhold til DNBs policy for internasjonale utstasjoneringer får hun dekket naturalytelser som for eksempel fri bolig og skolekostnader. 
Både fastlønn og andre typer ytelser er del av en nettolønnskontrakt. Ytelsene er blitt grosset opp av en ekstern leverandør for å få en tilnærmet bruttoverdi på 
lønnen. Ettersom Ida Lerner ikke er medlem av Folketrygden, er oppgrossingen gjort uten trygdeavgifter. I sin nye rolle som leder av en selvstendig kontroll-
funksjon vil Ida Lerner ikke motta variabel godtgjørelse fra og med opptjeningsåret 2018.

NOTE 47 Godtgjørelser og lignende (forts.)

4. Redegjørelse og resultater – Årsregnskap DNB-konsernetÅrsrapport 2018

195



196 /   DNB-KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2018

Note 48 Opplysninger om nærstående parter

DNB-konsernets største eier er Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet som eier og kontrollerer 34 prosent av aksjene i morselskapet 
DNB ASA. Se note 50 Største aksjeeiere.

Et stort antall banktransaksjoner inngås med nærstående parter som del av de ordinære forretningstransaksjonene. Dette omfatter utlån, 
innskudd og valutatransaksjoner. Transaksjonene inngås til markedsmessige betingelser. Tabellen nedenfor viser transaksjoner med nær-
stående parter som omfatter balanser per årsslutt og relaterte kostnader og inntekter for året. Nærstående selskaper er tilknyttede selskaper 
og Sparebankstiftelsen DNB. Se note 36 for spesifikasjon av tilknyttede selskaper. Utlån til styremedlemmer og deres ektefeller/samboere og 
umyndige barn er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til konsernledelsen er, som for øvrige ansatte, gitt til funksjonærbetingelser som er nær 
ordinære kundevilkår.

Transaksjoner med nærstående parter DNB-konsernet 
Konsernledelse og styre Nærstående selskaper 

Beløp i millioner kroner 2018 2017 2018 2017
Utlån per 1. januar 79 82 22 316 1 125
Nye utlån/tilbakebetalinger i året 26 14 (339) (48)
Endringer i nærstående parter (1) (17) 21 238
Utlån per 31. desember 105 79 21 977 22 316

Renteinntekter 2 3 34 25

Innskudd per 1. januar 285 287 1 605 899
Innskudd/uttak i året 27 64 (362) 372
Endringer i nærstående parter (197) (65) 97 334
Innskudd per 31. desember 115 285 1 340 1 605

Rentekostnader (0) (1) (8) (8)

Garantier 1) - - 2 480 3 543

1) DNB Bank ASA stiller garanti for øvrige utlån i Eksportfinans. Det samlede garantiansvaret inngår i tabellen ovenfor.

Det ble ikke foretatt nedskrivninger på utlån til nærstående parter i 2017 og 2018. Det vises for øvrig til note 47 for informasjon om utlån til 
medlemmer i konsernledelse og styre. Transaksjoner med styrets varamedlemmer er ikke inkludert i tabellen ovenfor. Generelt gjelder at lån 
til ansatte i DNB skal løpe på etterskuddsvise, månedlige terminer med automatisk kontobelastning. Ansattes engasjementer ligger innenfor 
de rammene for løpetid som gjelder for vanlige kundeforhold, og det er stilt sikkerhet for slike lån i samsvar med lovkrav. 

Note 49 Resultat per aksje

DNB-konsernet
2018 2017

Resultat for regnskapsåret (millioner kroner) 1) 23 323 20 865
Majoritetsandel av periodens resultat (millioner kroner) 23 323 20 865
Majoritetsandel av periodens resultat eksklusive virksomhet holdt for salg (millioner kroner) 23 527 20 866
Resultat virksomhet og anleggsmidler holdt for salg, etter skatt (millioner kroner) (204) (1)
Inngående balanse antall utestående aksjer (i hele 1000) 1 628 799 1 628 799
Gjennomsnittlig antall slettede aksjer (i hele 1000) 18 324
Gjennomsnittlig beholdning egne aksjer (i hele 1 000) 8 634 3 541
Gjennomsnittlig antall aksjer eks. beholdning av egne aksjer (i hele 1 000) 1 601 841 1 625 258
Gjennomsnittlig antall aksjer eks. beholdning av egne aksjer, utvannet (i hele 1 000) 1 601 841 1 625 258
Resultat/utvannet resultat per aksje (kroner) 14,56 12,84
Resultat/utvannet resultat per aksje eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 14,69 12,84
Resultat/utvannet resultat per aksje, virksomhet holdt for salg (kroner) (0,13) (0,00)

1) Andel tilordnet aksjonærer.

Nøkkeltallet resultat per aksje har som hovedformål å vise avkastning til konsernets ordinære aksjonærer. Påløpte renter i perioden, som skal 
utbetales til hybridkapitalinvestorene, har derfor blitt trukket fra resultat for perioden i beregningen av periodens resultat per aksje.
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Note 48 Opplysninger om nærstående parter

DNB-konsernets største eier er Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet som eier og kontrollerer 34 prosent av aksjene i morselskapet 
DNB ASA. Se note 50 Største aksjeeiere.

Et stort antall banktransaksjoner inngås med nærstående parter som del av de ordinære forretningstransaksjonene. Dette omfatter utlån, 
innskudd og valutatransaksjoner. Transaksjonene inngås til markedsmessige betingelser. Tabellen nedenfor viser transaksjoner med nær-
stående parter som omfatter balanser per årsslutt og relaterte kostnader og inntekter for året. Nærstående selskaper er tilknyttede selskaper 
og Sparebankstiftelsen DNB. Se note 36 for spesifikasjon av tilknyttede selskaper. Utlån til styremedlemmer og deres ektefeller/samboere og 
umyndige barn er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til konsernledelsen er, som for øvrige ansatte, gitt til funksjonærbetingelser som er nær 
ordinære kundevilkår.

Transaksjoner med nærstående parter DNB-konsernet 
Konsernledelse og styre Nærstående selskaper 

Beløp i millioner kroner 2018 2017 2018 2017
Utlån per 1. januar 79 82 22 316 1 125
Nye utlån/tilbakebetalinger i året 26 14 (339) (48)
Endringer i nærstående parter (1) (17) 21 238
Utlån per 31. desember 105 79 21 977 22 316

Renteinntekter 2 3 34 25

Innskudd per 1. januar 285 287 1 605 899
Innskudd/uttak i året 27 64 (362) 372
Endringer i nærstående parter (197) (65) 97 334
Innskudd per 31. desember 115 285 1 340 1 605

Rentekostnader (0) (1) (8) (8)

Garantier 1) - - 2 480 3 543

1) DNB Bank ASA stiller garanti for øvrige utlån i Eksportfinans. Det samlede garantiansvaret inngår i tabellen ovenfor.

Det ble ikke foretatt nedskrivninger på utlån til nærstående parter i 2017 og 2018. Det vises for øvrig til note 47 for informasjon om utlån til 
medlemmer i konsernledelse og styre. Transaksjoner med styrets varamedlemmer er ikke inkludert i tabellen ovenfor. Generelt gjelder at lån 
til ansatte i DNB skal løpe på etterskuddsvise, månedlige terminer med automatisk kontobelastning. Ansattes engasjementer ligger innenfor 
de rammene for løpetid som gjelder for vanlige kundeforhold, og det er stilt sikkerhet for slike lån i samsvar med lovkrav. 

Note 49 Resultat per aksje
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Majoritetsandel av periodens resultat eksklusive virksomhet holdt for salg (millioner kroner) 23 527 20 866
Resultat virksomhet og anleggsmidler holdt for salg, etter skatt (millioner kroner) (204) (1)
Inngående balanse antall utestående aksjer (i hele 1000) 1 628 799 1 628 799
Gjennomsnittlig antall slettede aksjer (i hele 1000) 18 324
Gjennomsnittlig beholdning egne aksjer (i hele 1 000) 8 634 3 541
Gjennomsnittlig antall aksjer eks. beholdning av egne aksjer (i hele 1 000) 1 601 841 1 625 258
Gjennomsnittlig antall aksjer eks. beholdning av egne aksjer, utvannet (i hele 1 000) 1 601 841 1 625 258
Resultat/utvannet resultat per aksje (kroner) 14,56 12,84
Resultat/utvannet resultat per aksje eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 14,69 12,84
Resultat/utvannet resultat per aksje, virksomhet holdt for salg (kroner) (0,13) (0,00)

1) Andel tilordnet aksjonærer.

Nøkkeltallet resultat per aksje har som hovedformål å vise avkastning til konsernets ordinære aksjonærer. Påløpte renter i perioden, som skal 
utbetales til hybridkapitalinvestorene, har derfor blitt trukket fra resultat for perioden i beregningen av periodens resultat per aksje.

NOTE 49 Resultat per aksje

NOTE 48 Opplysninger om nærstående parter
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Note 50 Største aksjeeiere

Aksjer Andel
Aksjonærstruktur i DNB ASA per 31. desember 2018 i tusen i prosent

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet 545 485 34,2
Sparebankstiftelsen DNB 130 001 8,2
Folketrygdfondet 96 989 6,1
Fidelity 30 680 1,9
The Vanguard Group 30 011 1,9
BlackRock 29 814 1,9
DWS 24 788 1,6
Schroders 20 452 1,3
Capital World 18 601 1,2
Storebrand Kapitalforvaltning 16 483 1,0
T. Rowe Price 16 475 1,0
Davis Selected Advisers 14 873 0,9
KLP Forsikring 14 404 0,9
DNB Asset Management 12 900 0,8
Nordea Funds 12 428 0,8
SAFE 12 248 0,8
State Street Global Advisors 12 080 0,8
Newton 10 962 0,7
MFS 10 245 0,6
Danske Capital 9 671 0,6
Sum største aksjonærer 1 069 590 67,1
Øvrige aksjonærer 524 762 32,9
Totalt 1 594 352 100,0

Det reelle eierskapet bak nominee-kontoer er beregnet basert på analyser gjort av en tredjepart. 

Tilbakekjøpsprogram
Oversikten inneholder ikke aksjer eid av DNB som del av det pågående tilbakekjøpsprogrammet. Dette utgjorde 10 015 tusen aksjer per 
31. desember 2018. Totalt antall utstedte aksjer er 1 604 367 tusen per 31. desember 2018. I forbindelse med tilbakekjøpsprogrammet vil 
staten, i henhold til avtale, foreta en forholdsmessig innløsing av aksjer slik at eierandelen holdes konstant på 34 prosent. For ytterligere 
informasjon om tilbakekjøpsprogrammet, se Styrets beretning.

Note 51 Betingede utfall

DNB-konsernet vil, som en konsekvens av omfattende virksomhet i Norge og i utlandet, regelmessig være part i en rekke rettstvister. Ingen av 
disse rettstvistene anses å ha vesentlig betydning for vurdering av konsernets finansielle stilling.

DNB-konsernet er involvert i flere klage- og tvistesaker knyttet til strukturerte produkter og andre investeringsprodukter.

Den 21. juni 2016 tok Forbrukerrådet ut stevning i gruppesøksmål for Oslo tingrett mot DNB Asset Management AS, et heleid datterselskap av 
DNB ASA som leverer fondsforvaltningstjenester. Forbrukerrådet fremmet krav om erstatning og prisavslag på 690 millioner kroner på vegne 
av nåværende og tidligere andelseiere i et fond forvaltet av DNB Asset Management AS og to fond som er innfusjonert i dette. Forbrukerrådet 
hevder at andelseierne urettmessig skal ha blitt belastet for høye provisjoner for aktiv forvaltning, mens fondet skal ha blitt forvaltet som et 
indeksfond. Oslo tingrett avsa dom 12. januar 2018, der kravet ble avvist og DNB Asset Management AS frifunnet fullt ut. Forbrukerrådet anket
12. februar 2018 dommen til Borgarting lagmannsrett. I anken er kravet redusert til ca. 450 millioner kroner. Ankesaken skal behandles i retten 
fra 19. mars til 4. april 2019.
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Note 48 Opplysninger om nærstående parter

DNB-konsernets største eier er Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet som eier og kontrollerer 34 prosent av aksjene i morselskapet 
DNB ASA. Se note 50 Største aksjeeiere.

Et stort antall banktransaksjoner inngås med nærstående parter som del av de ordinære forretningstransaksjonene. Dette omfatter utlån, 
innskudd og valutatransaksjoner. Transaksjonene inngås til markedsmessige betingelser. Tabellen nedenfor viser transaksjoner med nær-
stående parter som omfatter balanser per årsslutt og relaterte kostnader og inntekter for året. Nærstående selskaper er tilknyttede selskaper 
og Sparebankstiftelsen DNB. Se note 36 for spesifikasjon av tilknyttede selskaper. Utlån til styremedlemmer og deres ektefeller/samboere og 
umyndige barn er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til konsernledelsen er, som for øvrige ansatte, gitt til funksjonærbetingelser som er nær 
ordinære kundevilkår.

Transaksjoner med nærstående parter DNB-konsernet 
Konsernledelse og styre Nærstående selskaper 

Beløp i millioner kroner 2018 2017 2018 2017
Utlån per 1. januar 79 82 22 316 1 125
Nye utlån/tilbakebetalinger i året 26 14 (339) (48)
Endringer i nærstående parter (1) (17) 21 238
Utlån per 31. desember 105 79 21 977 22 316

Renteinntekter 2 3 34 25

Innskudd per 1. januar 285 287 1 605 899
Innskudd/uttak i året 27 64 (362) 372
Endringer i nærstående parter (197) (65) 97 334
Innskudd per 31. desember 115 285 1 340 1 605

Rentekostnader (0) (1) (8) (8)

Garantier 1) - - 2 480 3 543

1) DNB Bank ASA stiller garanti for øvrige utlån i Eksportfinans. Det samlede garantiansvaret inngår i tabellen ovenfor.

Det ble ikke foretatt nedskrivninger på utlån til nærstående parter i 2017 og 2018. Det vises for øvrig til note 47 for informasjon om utlån til 
medlemmer i konsernledelse og styre. Transaksjoner med styrets varamedlemmer er ikke inkludert i tabellen ovenfor. Generelt gjelder at lån 
til ansatte i DNB skal løpe på etterskuddsvise, månedlige terminer med automatisk kontobelastning. Ansattes engasjementer ligger innenfor 
de rammene for løpetid som gjelder for vanlige kundeforhold, og det er stilt sikkerhet for slike lån i samsvar med lovkrav. 

Note 49 Resultat per aksje

DNB-konsernet
2018 2017

Resultat for regnskapsåret (millioner kroner) 1) 23 323 20 865
Majoritetsandel av periodens resultat (millioner kroner) 23 323 20 865
Majoritetsandel av periodens resultat eksklusive virksomhet holdt for salg (millioner kroner) 23 527 20 866
Resultat virksomhet og anleggsmidler holdt for salg, etter skatt (millioner kroner) (204) (1)
Inngående balanse antall utestående aksjer (i hele 1000) 1 628 799 1 628 799
Gjennomsnittlig antall slettede aksjer (i hele 1000) 18 324
Gjennomsnittlig beholdning egne aksjer (i hele 1 000) 8 634 3 541
Gjennomsnittlig antall aksjer eks. beholdning av egne aksjer (i hele 1 000) 1 601 841 1 625 258
Gjennomsnittlig antall aksjer eks. beholdning av egne aksjer, utvannet (i hele 1 000) 1 601 841 1 625 258
Resultat/utvannet resultat per aksje (kroner) 14,56 12,84
Resultat/utvannet resultat per aksje eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 14,69 12,84
Resultat/utvannet resultat per aksje, virksomhet holdt for salg (kroner) (0,13) (0,00)

1) Andel tilordnet aksjonærer.

Nøkkeltallet resultat per aksje har som hovedformål å vise avkastning til konsernets ordinære aksjonærer. Påløpte renter i perioden, som skal 
utbetales til hybridkapitalinvestorene, har derfor blitt trukket fra resultat for perioden i beregningen av periodens resultat per aksje.
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Note 48 Opplysninger om nærstående parter

DNB-konsernets største eier er Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet som eier og kontrollerer 34 prosent av aksjene i morselskapet 
DNB ASA. Se note 50 Største aksjeeiere.

Et stort antall banktransaksjoner inngås med nærstående parter som del av de ordinære forretningstransaksjonene. Dette omfatter utlån, 
innskudd og valutatransaksjoner. Transaksjonene inngås til markedsmessige betingelser. Tabellen nedenfor viser transaksjoner med nær-
stående parter som omfatter balanser per årsslutt og relaterte kostnader og inntekter for året. Nærstående selskaper er tilknyttede selskaper 
og Sparebankstiftelsen DNB. Se note 36 for spesifikasjon av tilknyttede selskaper. Utlån til styremedlemmer og deres ektefeller/samboere og 
umyndige barn er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til konsernledelsen er, som for øvrige ansatte, gitt til funksjonærbetingelser som er nær 
ordinære kundevilkår.

Transaksjoner med nærstående parter DNB-konsernet 
Konsernledelse og styre Nærstående selskaper 

Beløp i millioner kroner 2018 2017 2018 2017
Utlån per 1. januar 79 82 22 316 1 125
Nye utlån/tilbakebetalinger i året 26 14 (339) (48)
Endringer i nærstående parter (1) (17) 21 238
Utlån per 31. desember 105 79 21 977 22 316

Renteinntekter 2 3 34 25

Innskudd per 1. januar 285 287 1 605 899
Innskudd/uttak i året 27 64 (362) 372
Endringer i nærstående parter (197) (65) 97 334
Innskudd per 31. desember 115 285 1 340 1 605

Rentekostnader (0) (1) (8) (8)

Garantier 1) - - 2 480 3 543

1) DNB Bank ASA stiller garanti for øvrige utlån i Eksportfinans. Det samlede garantiansvaret inngår i tabellen ovenfor.
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NOTE 51 Betingede utfall

NOTE 50 Største aksjeeiere
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Note 52 Tilleggsopplysninger for finansielle instrumenter fra 2017

Nedenfor er regnskapsprinsipper for finansielle instrumenter, samt opplysninger for 2017 for linjen "Utlån til kunder" i balansen og 
"Nedskrivninger på utlån og garantier" i resultatregnskapet, som presentert i årsrapporten for 2017.

REGNSKAPSPRINSIPPER
Finansielle instrumenter
Innregning og fraregning
Innregning av eiendeler og gjeld
Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunktet konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. 
Finansielle eiendeler klassifisert som utlån og fordringer innregnes på oppgjørstidspunktet, mens de øvrige klassifiseringskategoriene innregnes 
på avtaletidspunktet.

Fraregning av finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler fraregnes når retten til å motta og beholde kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen har utløpt eller er overført.
Konsernet inngår transaksjoner som innebærer at eiendeler overføres til motpart, men hvor deler av eller all risiko og avkastning knyttet til 
eierskapet av den overførte eiendelen beholdes av konsernet. Hvis det vesentligste av risiko og avkastning er beholdt, fraregnes ikke den 
finansielle eiendelen, men reklassifiseres til en egen eiendel eller gjeld som reflekterer de rettigheter etter forpliktelser som er etablert eller 
tilbakeholdt i overføringen. En slik transaksjon kan for eksempel innebære overføring av en låneportefølje hvor konsernet gjennom å garantere 
for all risiko i porteføljen eller ved inngåelse av en ”total-return swap” likevel beholder risiko og avkastning knyttet til den overførte porteføljen.  

Fraregning av finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser fraregnes når de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

Gjenkjøps- og salgsavtaler 
Verdipapirer som er kjøpt basert på en avtale om tilbakesalg, er som hovedregel ikke innregnet i regnskapet, siden konsernet ikke har tatt over 
risiko og avkastning. Dette er gjort uavhengig av hvorvidt konsernet har rett til å selge eller pantsette verdipapiret. Ved salg av mottatte verdi-
papirer regnskapsfører konsernet en forpliktelse i balansen. For mer informasjon se note 33 Mottatte verdipapirer som kan selges eller pant-
settes.

Verdipapirer som er solgt basert på en avtale om tilbakekjøp, er som hovedregel ikke fraregnet i regnskapet, siden risiko og avkastning normalt 
ikke er overført. Dette er gjort uavhengig av hvorvidt mottakeren har rett til å selge eller pantsette verdipapirene. Disse verdipapirene er presen-
tert som verdipapirer i konsernets balanse og spesifisert i note 32 Overførte eiendeler eller eiendeler med andre restriksjoner.

Verdipapirinnlån og -utlån
Transaksjonene omfatter i hovedsak innlån eller utlån av aksjer. Avtaler om verdipapirinnlån og -utlån inngås som regel med sikkerhet i 
kontanter eller verdipapirer. 

Aksjer som er mottatt eller overført i slike transaksjoner, innregnes eller fraregnes i hovedsak ikke, da risiko og avkastning forbundet med 
eierskapet til eiendelen normalt ikke er overtatt eller overført.

Mottatte aksjer, inkludert sikkerhetsstillelse, registreres utenfor balansen uavhengig av om konsernet har lov til å selge eller pantsette 
verdipapirene på nytt. Ved salg av mottatte verdipapirer vil konsernet regnskapsføre en forpliktelse i balansen. For mer informasjon se note 33
Mottatte verdipapirer som kan selges eller pantsettes. 

Overførte aksjer og sikkerhetsstillelser som mottager har rett til å selge eller pantsette, presenteres som aksjer eller verdipapirer i konsernets 
balanse og er spesifisert i note 32 Overførte eiendeler eller eiendeler med andre restriksjoner.

Klassifikasjon og presentasjon
Ved førstegangs regnskapsføring blir finansielle eiendeler klassifisert i en av følgende kategorier avhengig av typen instrument og formålet med 
investeringen: 

 finansielle eiendeler holdt for tradingformål og derivater balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet (tradingportefølje)

 finansielle eiendeler bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet  

 finansielle derivater utpekt som sikringsinstrumenter

 utlån og fordringer, balanseført til amortisert kost  

 holde-til-forfall investeringer, balanseført til amortisert kost

 finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over totalresultatet

Ved førstegangs regnskapsføring blir finansielle forpliktelser klassifisert i en av følgende kategorier:

 finansielle forpliktelser holdt for tradingformål og derivater balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet (tradingportefølje)

 finansielle forpliktelser bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet 

 finansielle derivater utpekt som sikringsinstrumenter

 andre finansielle forpliktelser balanseført til amortisert kost

Retningslinjer for klassifikasjon i ulike porteføljer i DNB-konsernet fremkommer nedenfor. 
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Note 52 Tilleggsopplysninger for finansielle instrumenter fra 2017 (forts.)
Finansielle eiendeler og forpliktelser i tradingporteføljen 
Finansielle instrumenter i tradingporteføljen innregnes på dag en til virkelig verdi. Virkelig verdi vil være transaksjonsprisen, med mindre en 
annen verdi kan begrunnes ut fra observerbare markedstransaksjoner. Se avsnitt under om fastsettelse av virkelig verdi ved etterfølgende verdi-
måling.

Verdiendringer på de finansielle instrumentene inngår i "Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi" i resultatregnskapet. 
Renteinntekter og -kostnader for rentebærende instrumenter inngår i "Netto renteinntekter".

Finansielle derivater presenteres som en eiendel når virkelig verdi er positiv og som en forpliktelse når virkelig verdi er negativ. 

Tradingporteføljen omfatter i hovedsak finansielle eiendeler og gjeld i DNB Markets og finansielle derivater med unntak av derivater som 
anvendes til sikringsformål. I tillegg inneholder porteføljen verdipapirinnlån og innskudd der instrumentene benyttes aktivt i rente- og likviditets-
styringen og har kort gjenværende løpetid.

Finansielle eiendeler og forpliktelser bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet  
Finansielle instrumenter i porteføljen innregnes til virkelig verdi. Se avsnitt under om fastsettelse av virkelig verdi ved etterfølgende verdimåling. 
Finansielle instrumenter klassifiseres i denne kategorien dersom et av følgende kriterier er oppfylt:

 klassifiseringen eliminerer eller i vesentlig grad reduserer en uoverensstemmelse i måling eller innregning som ellers ville ha oppstått ved 
måling av eiendeler eller forpliktelser eller ved regnskapsføring av tilhørende gevinster eller tap på ulikt grunnlag

 de finansielle instrumentene er en del av en portefølje som styres og vurderes på bakgrunn av virkelig verdi i samsvar med en dokumentert 
risikohåndterings- eller investeringsstrategi.

Verdiendringer på de finansielle instrumentene inngår i "Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi" i resultatregnskapet. Rente-
inntekter og -kostnader knyttet til utlån bestemt regnskapsført til virkelig verdi og andre rentebærende instrumenter inngår i "Netto rente-
inntekter".

Verdiendringer på finansielle instrumenter innenfor livsforsikring inngår i "Netto finansresultat, DNB Livsforsikring".

Porteføljene omfatter sertifikater, obligasjoner, aksjer, utlån med rentebinding utstedt i norske kroner, finansielle eiendeler der kunden bærer 
risikoen, finansielle omløpsmidler i livsforsikring, fastrenteverdipapirer i norske kroner, som aksjeindekserte obligasjonsinnlån, bankinnskudd 
med aksjeavkastning og andre innlån med rentebinding i norske kroner.

Finansielle derivater utpekt som sikringsinstrument 
Konsernet inngår sikringstransaksjoner for å styre renterisiko på langsiktige innlån og innskudd i utenlandsk valuta. Disse regnskapsføres som 
virkelig verdisikringer. Se under Sikringsbokføring.

Utlån og fordringer balanseført til amortisert kost
Utlån og fordringer vurdert til amortisert kost innregnes til transaksjonsprisen med tillegg for direkte transaksjonsutgifter. Etterfølgende verdi-
måling følger effektiv rentemetode, redusert med eventuelle nedskrivninger. Den effektive rentemetoden er beskrevet under Inntektsføring i
resultatregnskapet og i totalresultatet.

Renteinntekter på finansielle instrumenter klassifisert som utlån inkluderes på linjen for "Netto renteinntekter" ved bruk av den effektive rente-
metoden. 

Verdiendringer som kan knyttes til identifiserte objektive indikasjoner på verdifall på balansedagen for utlån som balanseføres til amortisert kost, 
og for porteføljene av utlån med rentebinding vurdert til virkelig verdi, inngår i "Nedskrivninger på utlån og garantier".

Holde-til-forfall investeringer balanseført til amortisert kost  
Holde-til-forfall investeringer vurderes til amortisert kost og innregnes til transaksjonsprisen med tillegg for direkte transaksjonsutgifter. Etter-
følgende verdimåling følger effektiv rentemetode, redusert med eventuelle nedskrivninger. Den effektive rentemetoden er beskrevet under 
Inntektsføring i resultatregnskapet og i totalresultatet.

Kategorien omfatter i hovedsak den internasjonale obligasjonsporteføljen i DNB Markets og investeringer i obligasjoner i DNB Livsforsikring.  

Renteinntekter knyttet til instrumentene inngår henholdsvis i "Netto renteinntekter" og «Netto finansresultat, DNB Livsforsikring».

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg, balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over totalresultatet
Finansielle eiendeler i kategorien tilgjengelig for salg innregnes til virkelig verdi med etterfølgende verdiendring presentert i totalresultatet. Se 
avsnitt under om fastsettelse av virkelig verdi ved etterfølgende verdimåling. På tidspunkt for realisasjon vil verdiendringen inngå som en del av 
gevinsten som presenteres i resultatregnskapet. Finansielle eiendeler klassifiseres i denne kategorien hvis de ikke tilfredsstiller kriteriene for å 
klassifiseres i de øvrige kategoriene presentert over. 

Andre finansielle forpliktelser balanseført til amortisert kost
Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost innregnes til transaksjonsprisen med tillegg for direkte transaksjonsutgifter.

Rentekostnader på instrumentene inngår i "Netto renteinntekter" basert på effektiv rentemetode. 

Kategorien omfatter innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner, utstedte obligasjoner, ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonsinnlån. 
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Nedenfor er regnskapsprinsipper for finansielle instrumenter, samt opplysninger for 2017 for linjen "Utlån til kunder" i balansen og 
"Nedskrivninger på utlån og garantier" i resultatregnskapet, som presentert i årsrapporten for 2017.

REGNSKAPSPRINSIPPER
Finansielle instrumenter
Innregning og fraregning
Innregning av eiendeler og gjeld
Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunktet konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. 
Finansielle eiendeler klassifisert som utlån og fordringer innregnes på oppgjørstidspunktet, mens de øvrige klassifiseringskategoriene innregnes 
på avtaletidspunktet.

Fraregning av finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler fraregnes når retten til å motta og beholde kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen har utløpt eller er overført.
Konsernet inngår transaksjoner som innebærer at eiendeler overføres til motpart, men hvor deler av eller all risiko og avkastning knyttet til 
eierskapet av den overførte eiendelen beholdes av konsernet. Hvis det vesentligste av risiko og avkastning er beholdt, fraregnes ikke den 
finansielle eiendelen, men reklassifiseres til en egen eiendel eller gjeld som reflekterer de rettigheter etter forpliktelser som er etablert eller 
tilbakeholdt i overføringen. En slik transaksjon kan for eksempel innebære overføring av en låneportefølje hvor konsernet gjennom å garantere 
for all risiko i porteføljen eller ved inngåelse av en ”total-return swap” likevel beholder risiko og avkastning knyttet til den overførte porteføljen.  

Fraregning av finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser fraregnes når de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

Gjenkjøps- og salgsavtaler 
Verdipapirer som er kjøpt basert på en avtale om tilbakesalg, er som hovedregel ikke innregnet i regnskapet, siden konsernet ikke har tatt over 
risiko og avkastning. Dette er gjort uavhengig av hvorvidt konsernet har rett til å selge eller pantsette verdipapiret. Ved salg av mottatte verdi-
papirer regnskapsfører konsernet en forpliktelse i balansen. For mer informasjon se note 33 Mottatte verdipapirer som kan selges eller pant-
settes.

Verdipapirer som er solgt basert på en avtale om tilbakekjøp, er som hovedregel ikke fraregnet i regnskapet, siden risiko og avkastning normalt 
ikke er overført. Dette er gjort uavhengig av hvorvidt mottakeren har rett til å selge eller pantsette verdipapirene. Disse verdipapirene er presen-
tert som verdipapirer i konsernets balanse og spesifisert i note 32 Overførte eiendeler eller eiendeler med andre restriksjoner.

Verdipapirinnlån og -utlån
Transaksjonene omfatter i hovedsak innlån eller utlån av aksjer. Avtaler om verdipapirinnlån og -utlån inngås som regel med sikkerhet i 
kontanter eller verdipapirer. 

Aksjer som er mottatt eller overført i slike transaksjoner, innregnes eller fraregnes i hovedsak ikke, da risiko og avkastning forbundet med 
eierskapet til eiendelen normalt ikke er overtatt eller overført.

Mottatte aksjer, inkludert sikkerhetsstillelse, registreres utenfor balansen uavhengig av om konsernet har lov til å selge eller pantsette 
verdipapirene på nytt. Ved salg av mottatte verdipapirer vil konsernet regnskapsføre en forpliktelse i balansen. For mer informasjon se note 33
Mottatte verdipapirer som kan selges eller pantsettes. 

Overførte aksjer og sikkerhetsstillelser som mottager har rett til å selge eller pantsette, presenteres som aksjer eller verdipapirer i konsernets 
balanse og er spesifisert i note 32 Overførte eiendeler eller eiendeler med andre restriksjoner.

Klassifikasjon og presentasjon
Ved førstegangs regnskapsføring blir finansielle eiendeler klassifisert i en av følgende kategorier avhengig av typen instrument og formålet med 
investeringen: 

 finansielle eiendeler holdt for tradingformål og derivater balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet (tradingportefølje)

 finansielle eiendeler bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet  

 finansielle derivater utpekt som sikringsinstrumenter

 utlån og fordringer, balanseført til amortisert kost  

 holde-til-forfall investeringer, balanseført til amortisert kost

 finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over totalresultatet

Ved førstegangs regnskapsføring blir finansielle forpliktelser klassifisert i en av følgende kategorier:

 finansielle forpliktelser holdt for tradingformål og derivater balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet (tradingportefølje)

 finansielle forpliktelser bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet 

 finansielle derivater utpekt som sikringsinstrumenter

 andre finansielle forpliktelser balanseført til amortisert kost

Retningslinjer for klassifikasjon i ulike porteføljer i DNB-konsernet fremkommer nedenfor. 
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Utstedte finansielle garantier
Kontrakter som medfører at konsernet må godtgjøre innehaveren for et tap som følge av at en spesifikk debitor unnlater å betale i samsvar med 
betingelsene i et gjeldsinstrument, klassifiseres som utstedte finansielle garantier. 

Ved førstegangs regnskapsføring av utstedte finansielle garantier balanseføres garantiene til mottatt vederlag for garantien. Ved etterfølgende 
måling vurderes utstedte finansielle garantier til det høyeste beløp av mottatt vederlag for garantien med fradrag for eventuelle resultatførte 
amortiseringer og beste estimat for utbetaling ved en eventuell innfrielse av garantien.

Ved utstedelse av finansielle garantier balanseføres vederlaget for garantien under "Avsetninger" i balansen. Endring i balanseført verdi av 
finansielle garantier inngår på linjen "Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi", bortsett fra verdiendring på garantier som 
inngår i engasjementer som er individuelt nedskrevet. Verdiendring for slike garantier er inkludert i "Nedskrivninger på utlån og garantier". 

Finansielt instrument med egenskaper som egenkapital
Utstedte hybridkapitalinstrumenter i konsernet er instrumenter der DNB har en ensidig rett til ikke å betale tilbake renter eller hovedstolen til 
investorene. Som følge av disse vilkårene tilfredsstiller ikke instrumentene kravene til forpliktelse og innregnes i konsernets egenkapital på linjen 
Hybridkapital. Transaksjonskostnader og påløpte renter presenteres som en reduksjon i Opptjent egenkapital, mens fordelen av skattefradrag 
for rentene gir en økning i Opptjent egenkapital.  

Egenkapital i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner med kursen fra transaksjonsdatoen og er ikke gjenstand for senere revaluering.

Motregning
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser motregnes og presenteres med et nettobeløp i balansen når konsernet har en juridisk hånd-
hevbar rett til å motregne, samt har til hensikt å gjøre opp eiendeler og forpliktelser på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen og gjøre opp 
forpliktelsen under ett. Masternetting-avtaler eller tilsvarende avtaler gir rett til motregning ved mislighold. En slik avtale reduserer konsernets 
eksponering ved mislighold, men er ikke på egen hånd tilstrekkelig for å tilfredsstille kravene etter IFRS for motregning i balansen, siden det 
også er et krav om at man løpende har til hensikt å gjøre opp kontraktsmessige kontantstrømmer netto. Se note 30 Motregning for detaljer om 
finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser om-
fattet av motregning. 

Fastsettelse av virkelig verdi
Virkelig verdi er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet transaksjon 
mellom markedsdeltagere på måletidspunktet. Finansielle eiendeler og forpliktelser i aktive markeder verdsettes til den prisen som er innenfor 
kjøpskurs-salgskurs-marginen, og som er mest representativ for virkelig verdi på måletidspunktet. I de fleste tilfeller utgjør kjøps- og salgskurser 
for disse instrumentene den mest representative prisen for henholdsvis eiendeler og forpliktelser. Derivater som vurderes netto, verdsettes til 
midtkurser på balansedagen.

Finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi, verdsettes på daglig basis med unntak av noen finansielle instrumenter som verdsettes på 
måneds- eller kvartalsbasis. Direkte observerbare priser i markedet brukes i så stor utstrekning som mulig. Verdsettelsene for de ulike typene 
finansielle instrumenter er basert på anerkjente metoder og modeller. Prisene og inputparameterne som benyttes, kontrolleres og vurderes 
basert på etablerte rutiner og kontrollprosedyrer.

Kontrollmiljøet knyttet til virkelig verdimåling av finansielle instrumenter er en integrert del av selskapets regnskapsrapportering. Det utføres en 
rekke kontroller på daglig basis, herunder kontroll av dag en-resultat på handlede posisjoner samt kontroll av inputparameter som er sentrale i 
verdsettelsen. Ved måneds og kvartalsslutt blir det utført utvidede kontroller for å sikre at verdsettelsene er i tråd med prinsippene for måling av 
virkelig verdi inklusive endringsanalyser. Det gis spesiell oppmerksomhet til verdsettelser i nivå 3 i verdsettelseshierarkiet der effektene kan 
være vesentlige eller særlig utfordrende. 

Instrumenter som omsettes i et aktivt marked 
For instrumenter som handles i et aktivt marked, benyttes den noterte prisen innhentet fra enten en børs, en megler eller et prissettingsbyrå.

Markedet er aktivt dersom det er mulig å fremskaffe eksterne observerbare priser, kurser eller renter og disse prisene representerer faktiske og 
hyppige markedstransaksjoner.

Enkelte investeringer i aksjer, sertifikater og obligasjoner handles i aktive markeder. 

Instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked
Finansielle instrumenter som ikke omsettes i aktive markeder, verdsettes basert på ulike verdsettelsesteknikker og deles inn 
i to kategorier:

Verdsettelse basert på observerbare markedsdata:

 nylig observerte transaksjoner i det aktuelle instrumentet mellom informerte, villige og uavhengige parter

 instrumenter handlet i et aktivt marked som substansielt er likt det instrumentet som verdsettes

 andre verdsettelsesteknikker hvor de vesentligste parametrene er basert på observerbare markedsdata.
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Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata:

 estimerte kontantstrømmer

 vurdering av eiendeler og gjeld i selskaper

 modeller hvor vesentlige parameter ikke er basert på observerbare markedsdata 

 eventuelle bransjestandarder.

I verdsettelsen av OTC derivater er det en justering av virkelig verdi for motpartens kredittrisiko (CVA) og for konsernets egen kredittrisiko 
(DVA). I tillegg er det en justering for den forventede finansieringskostnaden (FVA). 

Konsernet estimerer CVA som en funksjon av en simulert forventet positiv eksponering, sannsynligheten for motpartens mislighold og tapsgrad 
gitt mislighold. De fleste av konsernets derivatmotparter har ingen markedsbasert kredittspread og ingen ekstern rating. Intern rating er derfor 
kombinert med historiske spreader fra credit default-swapper (CDS), samt gjeldende CDS-indekspriser for å estimere motpartens CDS-spread. 
Dette betyr at konsernet utnytter sine egne kredittmodeller og deres rangeringsevne, men kalibrerer mot prisnivåer for tilsvarende kredittrisiko i 
markedet. DVA er basert på samme tilnærming der en vurdering av DNBs kredittspread er brukt.

FVA gjenspeiler nåverdien av forventet fremtidig finansieringskostnad knyttet til eksponeringen for usikrede derivater. Den beregnes ved å 
anvende en finansieringsmargin over den forventede eksponeringen. Det beregnes ikke finansieringsfordel for de posisjoner det er beregnet 
DVA for.

For finansielle instrumenter som måles ved bruk av en verdsettelsesteknikk, kan en gevinst eller et tap fra tid til annen oppstå når den estimerte 
virkelige verdien er forskjellig fra transaksjonsprisen. Når målingen er basert på ikke-observerbare inputparameter (nivå 3), er gevinsten eller 
tapet utsatt og derfor ikke innregnet på dag én. Endringer i virkelig verdi på et senere tidspunkt er kun innregnet i den grad dette skyldes forhold 
som markedsaktører ville tatt i betraktning. 

Nedskrivning av finansielle eiendeler 
På hvert rapporteringstidspunkt vurderer konsernet om det foreligger objektive indikasjoner på verdifall som følge av en eller flere hendelser 
som har funnet sted etter førstegangsinnregning (tapshendelse) og tapshendelsen har innvirkning på de estimerte fremtidige kontantstrømmer. 
En finansiell eiendel eller gruppe av finansielle eiendeler nedskrives hvis det foreligger objektive indikasjoner på verdifall. Objektive indikasjoner 
på verdifall omfatter blant annet vurdering av følgende tapshendelser:

 vesentlige finansielle problemer hos debitor

 betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd

 tilfeller der det anses som sannsynlig at debitor vil innlede gjeldsforhandling

 andre konkrete forhold som har inntruffet. 

Reforhandling av lånebetingelser for å lette låntagers stilling regnes som en tapshendelse. 

Individuelle nedskrivninger på utlån 
Dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall, beregnes nedskrivning på utlån som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien 
av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med lånets opprinnelige effektive rente. 

Beregning av estimerte fremtidige kontantstrømmer gjennomføres av forretningsområdene og tar utgangspunkt i utvikling i engasjementet, 
erfaringer med debitor, sannsynlig utfall av forhandlinger og forventet makroøkonomisk utvikling som påvirker kontantstrømmene til kunden. Det 
vurderes også sannsynlighet for gjeldsforhandlinger og konkurs, herunder muligheter for overtakelse av sikkerheter. Ved verdsettelse av 
sikkerheter benyttes anerkjente metoder for verdsettelse av de underliggende eiendeler.    

Individuelle nedskrivninger på utlån reduserer engasjementenes balanseførte verdi. Periodens nedskrivning resultatføres under "Nedskrivninger 
på utlån og garantier". 

Gruppenedskrivninger på utlån
Utlån som ikke er individuelt nedskrevet, blir vurdert for verdifall samlet i gruppe. Vurderingen baseres på hvorvidt det foreligger objektive 
indikasjoner for verdifall som kan relateres til en gruppe av finansielle eiendeler. 

Utlån er gruppert ut fra lik kredittrisiko og i samsvar med inndeling av kundene etter hovedsektorer eller -næringer samt risikoklasse. Beregning 
av nedskrivning foretas per gruppe av finansielle eiendeler med utgangspunkt i estimater for konjunktursituasjonen samt tapserfaring for de 
respektive gruppene.

Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes balanseførte verdi. For utlån resultatføres periodens endringer under "Nedskrivninger på 
utlån og garantier". Gruppenedskrivningene er på samme måte som individuelle nedskrivninger neddiskontert. Neddiskonteringsfaktoren er 
basert på observerte erfaringstall fra individuelle nedskrivninger. 
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Utstedte finansielle garantier
Kontrakter som medfører at konsernet må godtgjøre innehaveren for et tap som følge av at en spesifikk debitor unnlater å betale i samsvar med 
betingelsene i et gjeldsinstrument, klassifiseres som utstedte finansielle garantier. 

Ved førstegangs regnskapsføring av utstedte finansielle garantier balanseføres garantiene til mottatt vederlag for garantien. Ved etterfølgende 
måling vurderes utstedte finansielle garantier til det høyeste beløp av mottatt vederlag for garantien med fradrag for eventuelle resultatførte 
amortiseringer og beste estimat for utbetaling ved en eventuell innfrielse av garantien.

Ved utstedelse av finansielle garantier balanseføres vederlaget for garantien under "Avsetninger" i balansen. Endring i balanseført verdi av 
finansielle garantier inngår på linjen "Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi", bortsett fra verdiendring på garantier som 
inngår i engasjementer som er individuelt nedskrevet. Verdiendring for slike garantier er inkludert i "Nedskrivninger på utlån og garantier". 

Finansielt instrument med egenskaper som egenkapital
Utstedte hybridkapitalinstrumenter i konsernet er instrumenter der DNB har en ensidig rett til ikke å betale tilbake renter eller hovedstolen til 
investorene. Som følge av disse vilkårene tilfredsstiller ikke instrumentene kravene til forpliktelse og innregnes i konsernets egenkapital på linjen 
Hybridkapital. Transaksjonskostnader og påløpte renter presenteres som en reduksjon i Opptjent egenkapital, mens fordelen av skattefradrag 
for rentene gir en økning i Opptjent egenkapital.  

Egenkapital i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner med kursen fra transaksjonsdatoen og er ikke gjenstand for senere revaluering.

Motregning
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser motregnes og presenteres med et nettobeløp i balansen når konsernet har en juridisk hånd-
hevbar rett til å motregne, samt har til hensikt å gjøre opp eiendeler og forpliktelser på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen og gjøre opp 
forpliktelsen under ett. Masternetting-avtaler eller tilsvarende avtaler gir rett til motregning ved mislighold. En slik avtale reduserer konsernets 
eksponering ved mislighold, men er ikke på egen hånd tilstrekkelig for å tilfredsstille kravene etter IFRS for motregning i balansen, siden det 
også er et krav om at man løpende har til hensikt å gjøre opp kontraktsmessige kontantstrømmer netto. Se note 30 Motregning for detaljer om 
finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser om-
fattet av motregning. 

Fastsettelse av virkelig verdi
Virkelig verdi er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet transaksjon 
mellom markedsdeltagere på måletidspunktet. Finansielle eiendeler og forpliktelser i aktive markeder verdsettes til den prisen som er innenfor 
kjøpskurs-salgskurs-marginen, og som er mest representativ for virkelig verdi på måletidspunktet. I de fleste tilfeller utgjør kjøps- og salgskurser 
for disse instrumentene den mest representative prisen for henholdsvis eiendeler og forpliktelser. Derivater som vurderes netto, verdsettes til 
midtkurser på balansedagen.

Finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi, verdsettes på daglig basis med unntak av noen finansielle instrumenter som verdsettes på 
måneds- eller kvartalsbasis. Direkte observerbare priser i markedet brukes i så stor utstrekning som mulig. Verdsettelsene for de ulike typene 
finansielle instrumenter er basert på anerkjente metoder og modeller. Prisene og inputparameterne som benyttes, kontrolleres og vurderes 
basert på etablerte rutiner og kontrollprosedyrer.

Kontrollmiljøet knyttet til virkelig verdimåling av finansielle instrumenter er en integrert del av selskapets regnskapsrapportering. Det utføres en 
rekke kontroller på daglig basis, herunder kontroll av dag en-resultat på handlede posisjoner samt kontroll av inputparameter som er sentrale i 
verdsettelsen. Ved måneds og kvartalsslutt blir det utført utvidede kontroller for å sikre at verdsettelsene er i tråd med prinsippene for måling av 
virkelig verdi inklusive endringsanalyser. Det gis spesiell oppmerksomhet til verdsettelser i nivå 3 i verdsettelseshierarkiet der effektene kan 
være vesentlige eller særlig utfordrende. 

Instrumenter som omsettes i et aktivt marked 
For instrumenter som handles i et aktivt marked, benyttes den noterte prisen innhentet fra enten en børs, en megler eller et prissettingsbyrå.

Markedet er aktivt dersom det er mulig å fremskaffe eksterne observerbare priser, kurser eller renter og disse prisene representerer faktiske og 
hyppige markedstransaksjoner.

Enkelte investeringer i aksjer, sertifikater og obligasjoner handles i aktive markeder. 

Instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked
Finansielle instrumenter som ikke omsettes i aktive markeder, verdsettes basert på ulike verdsettelsesteknikker og deles inn 
i to kategorier:

Verdsettelse basert på observerbare markedsdata:

 nylig observerte transaksjoner i det aktuelle instrumentet mellom informerte, villige og uavhengige parter

 instrumenter handlet i et aktivt marked som substansielt er likt det instrumentet som verdsettes

 andre verdsettelsesteknikker hvor de vesentligste parametrene er basert på observerbare markedsdata.
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Overtagelse av eiendeler 
Eiendeler som overtas i forbindelse med oppfølging av misligholdte og nedskrevne engasjementer, verdsettes ved overtagelsen til virkelig verdi. 
Slike eiendeler klassifiseres i balansen etter sin art. Eventuelle differanser mellom balanseført verdi på engasjementet og virkelig verdi av eien-
delen resultatføres under "Nedskrivninger på utlån og garantier". Etterfølgende verdivurdering og klassifisering av resultateffekter følger prinsip-
pene for den aktuelle balanseposten. 

Sikringsbokføring  
Ved individuell sikring eksisterer det en entydig, direkte og dokumentert sammenheng mellom verdisvingninger på sikringsobjektet som skyldes 
den sikrede risikoen, og verdisvingninger for det finansielle derivatet (sikringsinstrumentet). 

Ved inngåelse av sikringstransaksjonen dokumenteres sammenhengen mellom sikringsinstrumentet og -objektet. I tillegg dokumenteres den 
underliggende risikostyringmålsettingen og strategi for sikringstransaksjonen. Endring i virkelig verdi relatert til sikret risiko for sikringsobjektet 
og instrumentet vurderes periodisk for å sikre nødvendig sikringseffektivitet. Sikringsinstrumentene vurderes til virkelig verdi og endring i virkelig 
verdi resultatføres under "Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi". 

For sikringsobjektet, i virkelig verdi sikring, regnskapsføres endring i virkelig verdi knyttet til den sikrede risiko som et tillegg til eller fradrag i 
balanseført verdi av finansiell gjeld og eiendeler og resultatføres under "Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi".

Dersom sikringsforholdet avbrytes eller tilstrekkelig sikringseffektivitet ikke kan verifiseres, amortiseres den akkumulerte verdiendringen tilknyttet 
sikringsobjektet over gjenværende løpetid.

Konsernet foretar en sikring av investeringer i utenlandske datterselskaper for å eliminere valutarisiko på investert beløp. Sikringsforretningene 
gjøres gjennom valutaswapper eller lange innlån i valuta. I konsernregnskapet regnskapsføres disse sikringsrelasjonene som sikring av netto 
investeringer i utenlandske datterselskaper.

ENGASJEMENTER FORDELT PÅ KUNDEGRUPPER
Engasjementer per 31. desember 2017 DNB-konsernet 

Utlån og Utrukne Sum 
Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 
Personmarkedet 796 559 216 224 399 1 021 173
Utenriks sjøfart og rørtransport og bygging av skip og båter 78 314 10 135 28 454 116 902
Eiendomsdrift 215 631 4 387 33 775 253 793
Industri 77 177 18 596 59 998 155 771
Tjenesteyting 91 620 5 946 44 396 141 963
Handel 40 370 4 667 26 055 71 091
Olje og gass 22 599 5 792 28 927 57 319
Transport og kommunikasjon 59 740 8 741 28 454 96 935
Bygg og anleggsvirksomhet 61 946 10 482 34 068 106 495
Kraft og vannforsyning 25 601 7 859 22 058 55 518
Fiske og fangst 20 390 139 5 546 26 074
Hotell og restaurant 7 389 365 1 219 8 973
Jordbruk og skogbruk 4 867 43 1 912 6 822
Offentlig forvaltning 15 895 168 8 759 24 822
Øvrige kundegrupper 30 478 677 2 985 34 140
Sum kunder, nominell hovedstol etter individuelle nedskrivninger 1 548 577 78 213 551 004 2 177 794
– Gruppenedskrivninger, kunder (3 162) (3 162)
+  Øvrige verdiendringer (408) (408)
Utlån til kunder 1 545 415 77 805 551 004 2 174 224
Kredittinstitusjoner, nominell hovedstol etter individuelle nedskrivninger 239 328 8 344 38 023 285 695
+  Øvrige verdiendringer
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 239 328 8 344 38 023 285 695

Inndelingen i kundegrupper er basert på EUs standard for sektor- og næringsgruppering, NACE Rev.2.
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Note 52 Tilleggsopplysninger for finansielle instrumenter fra 2017 (forts.)
ENGASJEMENTER FORDELT PÅ GEOGRAFISKE OMRÅDER
Engasjementer per 31. desember 2017 DNB-konsernet 

Utlån til og 
fordringer på

Utlån til kreditt- Utrukne Sum 
Beløp i millioner kroner kunder institusjoner Garantier kreditter engasjementer 
Oslo 303 294 8 941 11 280 209 094 532 609
Østlandet og Sørlandet 519 459 2 16 767 120 203 656 432
Vestlandet 202 254 85 8 059 49 110 259 508
Nord-Norge og Midt-Norge 212 966 100 7 390 44 501 264 958
Sum Norge 1 237 973 9 128 43 496 422 909 1 713 506
Sverige 91 354 27 446 6 611 49 932 175 343
Storbritannia 18 770 87 948 4 127 15 762 126 607
Vest-Europa for øvrig 80 441 97 711 5 792 34 223 218 167
Polen 17 595 29 1 535 2 468 21 627
Øst-Europa for øvrig 1 203 922 1 002 253 3 380
Sum Europa utenom Norge 209 363 214 056 19 068 102 637 545 124
USA og Canada 32 645 992 14 138 48 770 96 546
Bermuda og Panama 1) 21 392 1 4 104 4 878 30 374
Latin-Amerika for øvrig 14 116 1 352 1 868 3 731 21 068
Sum Amerika 68 153 2 345 20 110 57 379 147 988
Singapore 1) 4 253 92 675 184 5 204
Hong Kong 1 588 62 3 1 653
Asia for øvrig 5 893 13 391 1 196 1 205 21 685
Sum Asia 11 735 13 545 1 871 1 391 28 542
Afrika for øvrig 5 910 241 1 708 982 8 841
Oseania 1) 15 443 13 303 3 728 19 488
Sum engasjementer 1 548 577 239 328 86 557 589 027 2 463 489
– Gruppenedskrivninger (3 162) (3 162)
+  Øvrige verdiendringer (408) (408)
Netto engasjementer 1 545 415 239 328 86 149 589 027 2 459 919

1) Gjelder shippingengasjementer.

Basert på kundens adresse.
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Overtagelse av eiendeler 
Eiendeler som overtas i forbindelse med oppfølging av misligholdte og nedskrevne engasjementer, verdsettes ved overtagelsen til virkelig verdi. 
Slike eiendeler klassifiseres i balansen etter sin art. Eventuelle differanser mellom balanseført verdi på engasjementet og virkelig verdi av eien-
delen resultatføres under "Nedskrivninger på utlån og garantier". Etterfølgende verdivurdering og klassifisering av resultateffekter følger prinsip-
pene for den aktuelle balanseposten. 

Sikringsbokføring  
Ved individuell sikring eksisterer det en entydig, direkte og dokumentert sammenheng mellom verdisvingninger på sikringsobjektet som skyldes 
den sikrede risikoen, og verdisvingninger for det finansielle derivatet (sikringsinstrumentet). 

Ved inngåelse av sikringstransaksjonen dokumenteres sammenhengen mellom sikringsinstrumentet og -objektet. I tillegg dokumenteres den 
underliggende risikostyringmålsettingen og strategi for sikringstransaksjonen. Endring i virkelig verdi relatert til sikret risiko for sikringsobjektet 
og instrumentet vurderes periodisk for å sikre nødvendig sikringseffektivitet. Sikringsinstrumentene vurderes til virkelig verdi og endring i virkelig 
verdi resultatføres under "Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi". 

For sikringsobjektet, i virkelig verdi sikring, regnskapsføres endring i virkelig verdi knyttet til den sikrede risiko som et tillegg til eller fradrag i 
balanseført verdi av finansiell gjeld og eiendeler og resultatføres under "Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi".

Dersom sikringsforholdet avbrytes eller tilstrekkelig sikringseffektivitet ikke kan verifiseres, amortiseres den akkumulerte verdiendringen tilknyttet 
sikringsobjektet over gjenværende løpetid.

Konsernet foretar en sikring av investeringer i utenlandske datterselskaper for å eliminere valutarisiko på investert beløp. Sikringsforretningene 
gjøres gjennom valutaswapper eller lange innlån i valuta. I konsernregnskapet regnskapsføres disse sikringsrelasjonene som sikring av netto 
investeringer i utenlandske datterselskaper.

ENGASJEMENTER FORDELT PÅ KUNDEGRUPPER
Engasjementer per 31. desember 2017 DNB-konsernet 

Utlån og Utrukne Sum 
Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 
Personmarkedet 796 559 216 224 399 1 021 173
Utenriks sjøfart og rørtransport og bygging av skip og båter 78 314 10 135 28 454 116 902
Eiendomsdrift 215 631 4 387 33 775 253 793
Industri 77 177 18 596 59 998 155 771
Tjenesteyting 91 620 5 946 44 396 141 963
Handel 40 370 4 667 26 055 71 091
Olje og gass 22 599 5 792 28 927 57 319
Transport og kommunikasjon 59 740 8 741 28 454 96 935
Bygg og anleggsvirksomhet 61 946 10 482 34 068 106 495
Kraft og vannforsyning 25 601 7 859 22 058 55 518
Fiske og fangst 20 390 139 5 546 26 074
Hotell og restaurant 7 389 365 1 219 8 973
Jordbruk og skogbruk 4 867 43 1 912 6 822
Offentlig forvaltning 15 895 168 8 759 24 822
Øvrige kundegrupper 30 478 677 2 985 34 140
Sum kunder, nominell hovedstol etter individuelle nedskrivninger 1 548 577 78 213 551 004 2 177 794
– Gruppenedskrivninger, kunder (3 162) (3 162)
+  Øvrige verdiendringer (408) (408)
Utlån til kunder 1 545 415 77 805 551 004 2 174 224
Kredittinstitusjoner, nominell hovedstol etter individuelle nedskrivninger 239 328 8 344 38 023 285 695
+  Øvrige verdiendringer
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 239 328 8 344 38 023 285 695

Inndelingen i kundegrupper er basert på EUs standard for sektor- og næringsgruppering, NACE Rev.2.
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Note 52 Tilleggsopplysninger for finansielle instrumenter fra 2017 (forts.)
NEDSKREVNE ENGASJEMENTER FORDELT PÅ KUNDEGRUPPER

DNB-konsernet 
Brutto nedskrevne Samlede individuelle Netto nedskrevne

engasjementer nedskrivninger engasjementer
Beløp i millioner kroner 31. des. 2017 31. des. 2017 31. des. 2017
Personmarkedet 2 732 (695) 2 037
Utenriks sjøfart og rørtransport og bygging av skip og båter 2 787 (1 407) 1 381
Eiendomsdrift 1 220 (531) 689
Industri 2 892 (1 112) 1 780
Tjenesteyting 947 (477) 469
Handel 2 177 (779) 1 398
Olje og gass 3 805 (1 038) 2 767
Transport og kommunikasjon 3 334 (1 391) 1 943
Bygg og anleggsvirksomhet 1 049 (494) 556
Kraft og vannforsyning 2 571 (1 228) 1 343
Fiske og fangst 27 (16) 11
Hotell og restaurant 48 (24) 24
Jordbruk og skogbruk 68 (31) 38
Offentlig forvaltning 0 0
Øvrige kundegrupper 2 (1) 1
Sum kunder 23 660 (9 225) 14 435
Kredittinstitusjoner 
Totalt nedskrevne utlån og garantier 23 660 (9 225) 14 435
Misligholdte utlån og garantier uten nedskrivninger 2 842 2 842
Totalt misligholdte og nedskrevne engasjementer 26 502 (9 225) 17 277

Tabellen inkluderer utlån og garantier hvor det er foretatt individuell nedskrivning og sum misligholdte ikke nedskrevne utlån og garantier. 
Inndelingen i kundegrupper samsvarer med EUs standard for næringsgruppering, NACE Rev.2.

NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER
DNB-konsernet 

2017
Beløp i millioner kroner Utlån 1) Garantier Sum 
Kostnadsførte konstateringer (1 662) (1 662)
Nye/økte individuelle nedskrivninger (4 227) (218) (4 445)
Sum nye/økte individuelle nedskrivninger (5 889) (218) (6 106)
Reduksjon av tidligere års nedskrivninger 1 950 212 2 162
Inngått på tidligere konstaterte nedskrivninger 2) 249 249
Netto individuelle nedskrivninger (3 690) (6) (3 696)
Endring i gruppenedskrivninger på utlån 1 268 1 268
Nedskrivninger på utlån og garantier (2 422) (6) (2 428)
Konstateringer som er dekket av tidligere års 
individuelle nedskrivninger 3 232 54 3 286

1) Inklusive nedskrivninger på utlån til virkelig verdi.

NOTE 52 Tilleggsopplysninger for finansielle instrumenter fra 2017 (forts.)

4. Redegjørelse og resultater – Årsregnskap DNB-konsernet DNB-konsernet

204



DNB KONSERNET – ÅRSRAPPORT 2018   /   205

Note 52 Tilleggsopplysninger for finansielle instrumenter fra 2017 (forts.)
NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER FORDELT PÅ KUNDEGRUPPER

DNB-konsernet 
2017

Nye Reduserte Inngått på tidl. Netto 
individuelle individuelle konstaterte ned-

Beløp i millioner kroner nedskrivninger nedskrivninger nedskrivninger skrivninger 

Personmarkedet (715) 401 174 (140)
Utenriks sjøfart og rørtransport
og bygging av skip og båter (782) 294 12 (476)

Eiendomsdrift (176) 203 23 50
Industri (308) 487 6 186
Tjenesteyting (387) 233 11 (143)
Handel (896) 122 2 (772)
Olje og gass (435) 84 (352)
Transport og kommunikasjon (1 331) 216 11 (1 104)
Bygg og anleggsvirksomhet (132) 102 4 (26)
Kraft og vannforsyning (926) 2 5 (920)
Fiske og fangst (2) 3 0 2
Hotell og restaurant (9) 5 1 (4)
Jordbruk og skogbruk (7) 8 1 1
Offentlig forvaltning (0) (0)
Øvrige kundegrupper (1) 2 0 0
Sum kunder (6 106) 2 162 249 (3 696)
Kredittinstitusjoner
Endring i gruppenedskrivninger 
på utlån 1 268

Nedskrivninger på utlån 
og garantier (6 106) 2 162 249 (2 428)

Herav individuelle nedskrivninger
på garantier (218) 212 (6)

Inndelingen i kundegrupper samsvarer med EUs standard for næringsgruppering, NACE Rev.2.

UTVIKLING I NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER
DNB-konsernet 

2017
Utlån 

til kreditt- Utlån til 
Beløp i millioner kroner institusjoner kunder Garantier Sum 

Nedskrivninger per 1. januar (13 548) (529) (14 077)
Nye nedskrivninger (1 855) (105) (1 960)
Økte nedskrivninger (2 173) (112) (2 285)
Reduksjon i nedskrivninger 1 765 212 1 977
Konstateringer mot tidligere
nedskrivninger 3 232 54 3 286

Endring i individuelle nedskrivninger 
av periodiserte renter og amortisering

Endring i gruppenedskrivninger 1 271 1 271
Baltikum, reklassifisering av porteføljer 
(held for sale)

Valutakursendring (568) (30) (598)
Nedskrivninger per 31. desember (11 875) (511) (12 386)

Herav: Individuelle nedskrivninger (8 234) (511) (8 745)

Individuelle nedskrivninger
av periodiserte renter og
amortisering (480) (480)

Gruppenedskrivninger (3 162) (3 162)
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NEDSKREVNE ENGASJEMENTER FORDELT PÅ KUNDEGRUPPER

DNB-konsernet 
Brutto nedskrevne Samlede individuelle Netto nedskrevne

engasjementer nedskrivninger engasjementer
Beløp i millioner kroner 31. des. 2017 31. des. 2017 31. des. 2017
Personmarkedet 2 732 (695) 2 037
Utenriks sjøfart og rørtransport og bygging av skip og båter 2 787 (1 407) 1 381
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Handel 2 177 (779) 1 398
Olje og gass 3 805 (1 038) 2 767
Transport og kommunikasjon 3 334 (1 391) 1 943
Bygg og anleggsvirksomhet 1 049 (494) 556
Kraft og vannforsyning 2 571 (1 228) 1 343
Fiske og fangst 27 (16) 11
Hotell og restaurant 48 (24) 24
Jordbruk og skogbruk 68 (31) 38
Offentlig forvaltning 0 0
Øvrige kundegrupper 2 (1) 1
Sum kunder 23 660 (9 225) 14 435
Kredittinstitusjoner 
Totalt nedskrevne utlån og garantier 23 660 (9 225) 14 435
Misligholdte utlån og garantier uten nedskrivninger 2 842 2 842
Totalt misligholdte og nedskrevne engasjementer 26 502 (9 225) 17 277

Tabellen inkluderer utlån og garantier hvor det er foretatt individuell nedskrivning og sum misligholdte ikke nedskrevne utlån og garantier. 
Inndelingen i kundegrupper samsvarer med EUs standard for næringsgruppering, NACE Rev.2.

NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER
DNB-konsernet 

2017
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Sum nye/økte individuelle nedskrivninger (5 889) (218) (6 106)
Reduksjon av tidligere års nedskrivninger 1 950 212 2 162
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Netto individuelle nedskrivninger (3 690) (6) (3 696)
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Nedskrivninger på utlån og garantier (2 422) (6) (2 428)
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1) Inklusive nedskrivninger på utlån til virkelig verdi.
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Kontantstrømoppstilling
DNB ASA

Beløp i millioner kroner 2018 2017

Operasjonelle aktiviteter
Netto rentebetaling til konsernselskaper (419) (351)
Utbetaling til drift (340) (813)
Netto kontantstrøm fra driften (759) (1 164)

Investeringsaktiviteter
Netto innbetaling langsiktige investeringer i aksjer 700
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 700

Finansieringsaktiviteter
Netto innbetaling av konsernbidrag 19 483 5 722
Utbetaling av utbytte (11 392) (9 284)
Tilbakekjøp av aksjer (3 747) (1 659)
Netto innbetaling av lån fra andre konsernselskaper 4 200
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 4 345 (1 021)
Sum kontantstrøm 3 586 (1 485)
Kontanter per 1. januar 5 339 6 824
Netto inn-/utbetaling av kontanter 3 586 (1 485)
Kontanter per 31. desember 8 925 5 339

Note 1 Regnskapsprinsipper
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
DNB ASA er morselskap i DNB-konsernet. DNB ASA avlegger regnskap i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift paragraf 
1-6 om forenklet IFRS. Dette innebærer at selskapets innregning og måling fullt ut er i samsvar med IFRS, med unntak av at forenklet IFRS 
også gir adgang til å inntektsføre avsatt utbytte og konsernbidrag i datterselskaper og bokføre styrets forslag til utbytte og konsernbidrag som 
gjeld på balansedagen. Etter IFRS skal utbytte klassifiseres som egenkapital inntil det er besluttet på generalforsamlingen. 

Eierinteresser i konsernselskaper
Datterselskaper defineres som selskaper hvor DNB ASA, direkte eller indirekte har kontroll. Kontroll over et selskap påvises gjennom 
DNB ASA’s evne til å utøve sin makt for å påvirke den variable avkastningen som selskapet er eksponert for gjennom sin involvering. 

Når stemmerettigheter er relevante antas DNB ASA å ha kontroll når selskapet direkte eller indirekte har mer enn halvparten av eierinteressene 
i et annet selskap, med mindre DNB ASA gjennom avtaler ikke har tilsvarende stemmerett i relevante besluttende organer. For mer informasjon 
se note 5 Eierinteresser i konsernselskaper per 31. desember 2018.

Investeringer i datterselskaper vurderes i selskapsregnskapet etter kostmetoden. Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt for det 
foreligger objektive indikasjoner på verdifall. Hvis det foreligger slike indikasjoner, testes investeringen for nedskrivning.

Transaksjoner med konsernselskaper
Transaksjoner med konsernselskaper gjennomføres basert på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Utbytte og konsernbidrag
Utbytte og konsernbidrag fra konsernselskaper regnskapsføres i DNB ASA samme år som avsetning skjer i givende selskap. Mottatt konsern-
bidrag klassifiseres som utbytte når det er å anse som avkastning på investert kapital. Styrets forslag til utbytte og konsernbidrag regnskaps-
føres som gjeld på balansedagen. Avsatt utbytte inngår under Annen gjeld og avsetninger i balansen.

Skatt
Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret og endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel.

Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i fremtiden. Vurde-
ringen baseres på balanse- og skatteposisjoner på balansedagen. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller innenfor samme 
tidsintervall vurderes mot hverandre. Utsatt skattefordel bokføres som eiendel i balansen når det er sannsynlig at de skattereduserende 
elementene vil kunne realiseres.
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Resultatregnskap
DNB ASA

Beløp i millioner kroner Note 2018 2017
Renteinntekter, amortisert kost 32 38
Rentekostnader, amortisert kost (452) (392)
Netto renteinntekter (420) (353)
Provisjonskostnader m.v. (7) (6)
Andre inntekter 2 14 087 19 280
Netto andre driftsinntekter 14 081 19 274
Sum inntekter 13 661 18 921
Lønn og andre personalkostnader (4) (4)
Andre kostnader (329) (348)
Sum driftskostnader (334) (352)
Driftsresultat før skatt 13 327 18 569
Skattekostnad 4 (150)
Resultat/totalresultat for regnskapsåret 13 327 18 419

Resultat/utvannet resultat per aksje (kroner) 8,36 11,38
Resultat per aksje eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 8,36 11,38

Balanser

DNB ASA
Beløp i millioner kroner Note 31.12.18 31.12.17

Eiendeler
Fordringer på DNB Bank ASA 6 8 925 5 339
Eierinteresser i konsernselskaper 5 74 720 74 720
Fordringer på konsernselskaper 6 12 585 18 580
Sum eiendeler 96 229 98 639

Gjeld og egenkapital
Kortsiktig gjeld til DNB Bank ASA 6 11 10
Gjeld til andre konsernselskaper 6 600
Annen gjeld og avsetninger 2 13 105 11 393
Langsiktig gjeld til DNB Bank ASA 6 20 087 20 086
Sum gjeld 33 204 32 090

Aksjekapital 15 944 16 180
Overkurs 22 556 22 556
Annen egenkapital 24 525 27 813
Sum egenkapital 63 025 66 550
Sum gjeld og egenkapital 96 229 98 639

Endring i egenkapital

DNB ASA 
Aksje- Annen Sum 

Beløp i millioner kroner kapital Overkurs egenkapital egenkapital 
Balanse per 31. desember 2016 16 288 22 556 22 337 61 181
Aksjer kjøpt som del av tilbakekjøpsprogrammet (108) (1 552) (1 659)
Periodens overskudd 18 419 18 419
Avsatt utbytte for 2017 (7,10 kroner per aksje) (11 392) (11 392)
Balanse per 31. desember 2017 16 180 22 556 27 813 66 550
Aksjer kjøpt som del av tilbakekjøpsprogrammet (237) (3 510) (3 747)
Periodens overskudd 13 327 13 327
Avsatt utbytte for 2018 (8,25 kroner foreslått per aksje) (13 105) (13 105)
Balanse per 31. desember 2018 15 944 22 556 24 525 63 025

Overkurs og Annen egenkapital kan anvendes i samsvar med allmennaksjelovens bestemmelser.

Per 31. desember 2018 utgjorde DNB ASAs aksjekapital NOK 16 043 668 880 fordelt på 1 604 366 888 aksjer pålydende 10 kroner. Tilbakekjøpte aksjer i
beholdning utgjorde NOK 100 150 000 fordelt på 10 015 000 aksjer pålydende 10 kroner.
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Kontantstrømoppstilling
DNB ASA

Beløp i millioner kroner 2018 2017

Operasjonelle aktiviteter
Netto rentebetaling til konsernselskaper (419) (351)
Utbetaling til drift (340) (813)
Netto kontantstrøm fra driften (759) (1 164)

Investeringsaktiviteter
Netto innbetaling langsiktige investeringer i aksjer 700
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 700

Finansieringsaktiviteter
Netto innbetaling av konsernbidrag 19 483 5 722
Utbetaling av utbytte (11 392) (9 284)
Tilbakekjøp av aksjer (3 747) (1 659)
Netto innbetaling av lån fra andre konsernselskaper 4 200
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 4 345 (1 021)
Sum kontantstrøm 3 586 (1 485)
Kontanter per 1. januar 5 339 6 824
Netto inn-/utbetaling av kontanter 3 586 (1 485)
Kontanter per 31. desember 8 925 5 339

Note 1 Regnskapsprinsipper
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
DNB ASA er morselskap i DNB-konsernet. DNB ASA avlegger regnskap i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift paragraf 
1-6 om forenklet IFRS. Dette innebærer at selskapets innregning og måling fullt ut er i samsvar med IFRS, med unntak av at forenklet IFRS 
også gir adgang til å inntektsføre avsatt utbytte og konsernbidrag i datterselskaper og bokføre styrets forslag til utbytte og konsernbidrag som 
gjeld på balansedagen. Etter IFRS skal utbytte klassifiseres som egenkapital inntil det er besluttet på generalforsamlingen. 

Eierinteresser i konsernselskaper
Datterselskaper defineres som selskaper hvor DNB ASA, direkte eller indirekte har kontroll. Kontroll over et selskap påvises gjennom 
DNB ASA’s evne til å utøve sin makt for å påvirke den variable avkastningen som selskapet er eksponert for gjennom sin involvering. 

Når stemmerettigheter er relevante antas DNB ASA å ha kontroll når selskapet direkte eller indirekte har mer enn halvparten av eierinteressene 
i et annet selskap, med mindre DNB ASA gjennom avtaler ikke har tilsvarende stemmerett i relevante besluttende organer. For mer informasjon 
se note 5 Eierinteresser i konsernselskaper per 31. desember 2018.

Investeringer i datterselskaper vurderes i selskapsregnskapet etter kostmetoden. Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt for det 
foreligger objektive indikasjoner på verdifall. Hvis det foreligger slike indikasjoner, testes investeringen for nedskrivning.

Transaksjoner med konsernselskaper
Transaksjoner med konsernselskaper gjennomføres basert på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Utbytte og konsernbidrag
Utbytte og konsernbidrag fra konsernselskaper regnskapsføres i DNB ASA samme år som avsetning skjer i givende selskap. Mottatt konsern-
bidrag klassifiseres som utbytte når det er å anse som avkastning på investert kapital. Styrets forslag til utbytte og konsernbidrag regnskaps-
føres som gjeld på balansedagen. Avsatt utbytte inngår under Annen gjeld og avsetninger i balansen.

Skatt
Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret og endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel.

Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i fremtiden. Vurde-
ringen baseres på balanse- og skatteposisjoner på balansedagen. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller innenfor samme 
tidsintervall vurderes mot hverandre. Utsatt skattefordel bokføres som eiendel i balansen når det er sannsynlig at de skattereduserende 
elementene vil kunne realiseres.
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Resultatregnskap
DNB ASA

Beløp i millioner kroner Note 2018 2017
Renteinntekter, amortisert kost 32 38
Rentekostnader, amortisert kost (452) (392)
Netto renteinntekter (420) (353)
Provisjonskostnader m.v. (7) (6)
Andre inntekter 2 14 087 19 280
Netto andre driftsinntekter 14 081 19 274
Sum inntekter 13 661 18 921
Lønn og andre personalkostnader (4) (4)
Andre kostnader (329) (348)
Sum driftskostnader (334) (352)
Driftsresultat før skatt 13 327 18 569
Skattekostnad 4 (150)
Resultat/totalresultat for regnskapsåret 13 327 18 419

Resultat/utvannet resultat per aksje (kroner) 8,36 11,38
Resultat per aksje eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 8,36 11,38

Balanser

DNB ASA
Beløp i millioner kroner Note 31.12.18 31.12.17

Eiendeler
Fordringer på DNB Bank ASA 6 8 925 5 339
Eierinteresser i konsernselskaper 5 74 720 74 720
Fordringer på konsernselskaper 6 12 585 18 580
Sum eiendeler 96 229 98 639

Gjeld og egenkapital
Kortsiktig gjeld til DNB Bank ASA 6 11 10
Gjeld til andre konsernselskaper 6 600
Annen gjeld og avsetninger 2 13 105 11 393
Langsiktig gjeld til DNB Bank ASA 6 20 087 20 086
Sum gjeld 33 204 32 090

Aksjekapital 15 944 16 180
Overkurs 22 556 22 556
Annen egenkapital 24 525 27 813
Sum egenkapital 63 025 66 550
Sum gjeld og egenkapital 96 229 98 639

Endring i egenkapital

DNB ASA 
Aksje- Annen Sum 

Beløp i millioner kroner kapital Overkurs egenkapital egenkapital 
Balanse per 31. desember 2016 16 288 22 556 22 337 61 181
Aksjer kjøpt som del av tilbakekjøpsprogrammet (108) (1 552) (1 659)
Periodens overskudd 18 419 18 419
Avsatt utbytte for 2017 (7,10 kroner per aksje) (11 392) (11 392)
Balanse per 31. desember 2017 16 180 22 556 27 813 66 550
Aksjer kjøpt som del av tilbakekjøpsprogrammet (237) (3 510) (3 747)
Periodens overskudd 13 327 13 327
Avsatt utbytte for 2018 (8,25 kroner foreslått per aksje) (13 105) (13 105)
Balanse per 31. desember 2018 15 944 22 556 24 525 63 025

Overkurs og Annen egenkapital kan anvendes i samsvar med allmennaksjelovens bestemmelser.

Per 31. desember 2018 utgjorde DNB ASAs aksjekapital NOK 16 043 668 880 fordelt på 1 604 366 888 aksjer pålydende 10 kroner. Tilbakekjøpte aksjer i
beholdning utgjorde NOK 100 150 000 fordelt på 10 015 000 aksjer pålydende 10 kroner.
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Kortsiktig gjeld til DNB Bank ASA 6 11 10
Gjeld til andre konsernselskaper 6 600
Annen gjeld og avsetninger 2 13 105 11 393
Langsiktig gjeld til DNB Bank ASA 6 20 087 20 086
Sum gjeld 33 204 32 090

Aksjekapital 15 944 16 180
Overkurs 22 556 22 556
Annen egenkapital 24 525 27 813
Sum egenkapital 63 025 66 550
Sum gjeld og egenkapital 96 229 98 639

Endring i egenkapital

DNB ASA 
Aksje- Annen Sum 

Beløp i millioner kroner kapital Overkurs egenkapital egenkapital 
Balanse per 31. desember 2016 16 288 22 556 22 337 61 181
Aksjer kjøpt som del av tilbakekjøpsprogrammet (108) (1 552) (1 659)
Periodens overskudd 18 419 18 419
Avsatt utbytte for 2017 (7,10 kroner per aksje) (11 392) (11 392)
Balanse per 31. desember 2017 16 180 22 556 27 813 66 550
Aksjer kjøpt som del av tilbakekjøpsprogrammet (237) (3 510) (3 747)
Periodens overskudd 13 327 13 327
Avsatt utbytte for 2018 (8,25 kroner foreslått per aksje) (13 105) (13 105)
Balanse per 31. desember 2018 15 944 22 556 24 525 63 025

Overkurs og Annen egenkapital kan anvendes i samsvar med allmennaksjelovens bestemmelser.

Per 31. desember 2018 utgjorde DNB ASAs aksjekapital NOK 16 043 668 880 fordelt på 1 604 366 888 aksjer pålydende 10 kroner. Tilbakekjøpte aksjer i
beholdning utgjorde NOK 100 150 000 fordelt på 10 015 000 aksjer pålydende 10 kroner.
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Resultatregnskap
DNB ASA
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Aksjer kjøpt som del av tilbakekjøpsprogrammet (108) (1 552) (1 659)
Periodens overskudd 18 419 18 419
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NOTE 1 Regnskapsprinsipper

Kontantstrømoppstilling
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Note 2 Utbytte/konsernbidrag fra datterselskaper

Utbytte/konsernbidrag DNB ASA 
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Mottatt konsernbidrag/utbytte fra:

DNB Bank ASA 10 758 16 094
DNB Livsforsikring AS 2 900 1 950
DNB Forsikring AS 150
DNB Asset Management Holding AS 427 386

Sum konsernbidrag 14 085 18 580

Som en del av transaksjonen der Vipps ble utfisjonert av DNB Bank ASA ble 700 millioner kroner mottatt av DNB ASA som et ikke-kontant 
utbytte som inngår i andre inntekter i 2017.

Disponeringer DNB ASA 
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Utbytteforslag per aksje (kroner) 8,25 7,10
Aksjeutbytte 13 105 11 392
Overføring til annen egenkapital 222 7 027
Totalt disponert 13 327 18 419

Note 3 Godtgjørelser og lignende

DNB ASA har ikke egne ansatte som ikke også er ansatt i et av datterselskapene, og kjøper tjenester fra øvrige selskaper i konsernet. 
Konsernsjef og konserndirektører har sitt ansettelsesforhold både i DNB ASA og i et av de underliggende konsern-selskapene. Personal-
kostnader og øvrige administrative kostnader knyttet til disse personene fordeles mellom datterselskapene og DNB ASA basert på forbruk. 

Se note 47 for DNB-konsernet, hvor godtgjørelser og lignende er spesifisert nærmere. Se også note 7 for DNB ASA, som spesifiserer aksjer 
i DNB ASA eid av medlemmer av styrende organer og ledende ansatte.

Note 4 Skatt

DNB ASA
Beløp i millioner kroner 2018 2017

Skattegrunnlag
Driftsresultat før skatt i DNB ASA 13 327 18 569
Skattefrie inntekter, konsernbidrag (13 327) (17 269)
Andre skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader (700)
Årets skattegrunnlag 600

Skattekostnad
Betalbar skatt (150)
Sum skattekostnad (150)

Effektiv skattesats i 2018 var 0 prosent. Effektiv skattesats i 2017 var 1 prosent. Differanse mellom effektiv skattesats og nominell skattesats 
skyldes at det ble mottatt skattefrie inntekter i form av konsernbidrag og utbytte. 
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Note 5 Eierinteresser i konsernselskaper per 31. desember 2018 1)

DNB ASA
Beløp i tusen Selskapets Antall Pålydende Eierandel Balanseført 
Verdier i norske kroner når ikke annet er angitt aksjekapital aksjer verdi i prosent verdi 
DNB Bank 18 255 648 182 556 480 18 255 648 100 54 092 502

DNB Capital 2) 100
DNB Invest Denmark DKK 877 579 877 578 841 DKK 877 579 100
DNB Bank Polska PLN 1 257 200 1 257 200 000 PLN 1 257 200 100
Aksje- og Eiendomsinvest 100 100 000 100 100
Bryggetorget Holding 2 500 2 500 2 500 100
DNB Asia 3) SGD 20 000 20 000 000 SGD 20 000 100
DNB Asia 3) USD 788 226 150 000 000 USD 788 226 100
DNB Boligkreditt 4 157 000 41 570 000 4 157 000 100
DNB Eiendom 10 003 100 033 10 003 100
DNB Eiendomsutvikling 91 200 91 200 000 91 200 100
DNB Luxembourg EUR 70 000 70 000 EUR 70 000 100
DNB Markets Inc. USD 1 1 000 USD 1 100
DNB Næringskreditt 550 000 550 000 550 000 100
DNB Næringsmegling 1 000 10 000 1 000 100
DNB Sweden SEK 100 000 100 000 000 SEK 100 000 100
DNB (UK) Limited GBP 1 154 200 1 154 200 000 GBP 1 154 200 100
Godfjellet 8 030 8 030 8 030 100
Godfjorden 1 000 10 000 1 000 100

DNB Asset Management Holding  274 842 220 050 274 842 100 2 182 107
DNB Asset Management 109 680 548 402 109 680 100
DNB Asset Management SEK 3 921 39 206 SEK 3 921 100
DNB Asset Management EUR 425 5 000 EUR 425 100

DNB Forsikring 265 000 265 000 265 000 100 462 790
DNB Livsforsikring 1 750 337 64 827 288 1 750 337 100 17 982 795

DNB Næringseiendom 1 020 20 000 1 020 100
DNB Eiendomsholding 57 000 1 57 000 100

Sum eierinteresser i konsernselskaper 74 720 195

1) Vesentlige datter- og datterdatterselskaper i DNB-konsernet.
2) DNB Capital LLC, Limited Liability Company har en innskutt egenkapital på 2,4 milliarder USD.
3) DNB Asia Ltd har en del av sin aksjekapital i SGD (som følge av lokale krav) og en del i USD.

Note 6 Fordringer på og gjeld til andre konsernselskaper

Transaksjoner med andre selskaper i DNB-konsernet DNB ASA
Beløp i millioner kroner 31.12.18 31.12.17

Fordringer konsernselskap
Bankinnskudd i DNB Bank ASA 8 925 5 339
Fordring konsernbidrag 12 585 18 580

Gjeld konsernselskap
Gjeld til DNB Bank ASA 20 098 20 096
Skyldig konsernbidrag DNB Livsforsikring AS 600

Alle transaksjoner med nærstående parter er til markedsbetingelser.
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Note 2 Utbytte/konsernbidrag fra datterselskaper

Utbytte/konsernbidrag DNB ASA 
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Mottatt konsernbidrag/utbytte fra:

DNB Bank ASA 10 758 16 094
DNB Livsforsikring AS 2 900 1 950
DNB Forsikring AS 150
DNB Asset Management Holding AS 427 386

Sum konsernbidrag 14 085 18 580

Som en del av transaksjonen der Vipps ble utfisjonert av DNB Bank ASA ble 700 millioner kroner mottatt av DNB ASA som et ikke-kontant 
utbytte som inngår i andre inntekter i 2017.

Disponeringer DNB ASA 
Beløp i millioner kroner 2018 2017
Utbytteforslag per aksje (kroner) 8,25 7,10
Aksjeutbytte 13 105 11 392
Overføring til annen egenkapital 222 7 027
Totalt disponert 13 327 18 419

Note 3 Godtgjørelser og lignende

DNB ASA har ikke egne ansatte som ikke også er ansatt i et av datterselskapene, og kjøper tjenester fra øvrige selskaper i konsernet. 
Konsernsjef og konserndirektører har sitt ansettelsesforhold både i DNB ASA og i et av de underliggende konsern-selskapene. Personal-
kostnader og øvrige administrative kostnader knyttet til disse personene fordeles mellom datterselskapene og DNB ASA basert på forbruk. 

Se note 47 for DNB-konsernet, hvor godtgjørelser og lignende er spesifisert nærmere. Se også note 7 for DNB ASA, som spesifiserer aksjer 
i DNB ASA eid av medlemmer av styrende organer og ledende ansatte.

Note 4 Skatt

DNB ASA
Beløp i millioner kroner 2018 2017

Skattegrunnlag
Driftsresultat før skatt i DNB ASA 13 327 18 569
Skattefrie inntekter, konsernbidrag (13 327) (17 269)
Andre skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader (700)
Årets skattegrunnlag 600

Skattekostnad
Betalbar skatt (150)
Sum skattekostnad (150)

Effektiv skattesats i 2018 var 0 prosent. Effektiv skattesats i 2017 var 1 prosent. Differanse mellom effektiv skattesats og nominell skattesats 
skyldes at det ble mottatt skattefrie inntekter i form av konsernbidrag og utbytte. 
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Note 7 Aksjer i DNB ASA eid av styret og ledende ansatte
Antall aksjer Antall aksjer
tildelt i 2018 31.12.18

Styret i DNB ASA
Olaug Svarva, leder 7 000
Tore Olaf Rimmereid, nestleder 10 611
Karl-Christian Agerup 6 400
Carl A. Løvvik 1 458
Vigdis Mathisen 817
Jaan Ivar Semlitsch 12 300
Berit Svendsen

Ledende ansatte per 31. desember 2018
Rune Bjerke, konsernsjef 4 246 62 017
Kjerstin Braathen, konserndirektør Finans 2 670 28 540
Ottar Ertzeid, konserndirektør 6 359 234 059
Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør 1 997 6 435
Rasmus Figenschou, konserndirektør 1 246 7 837
Håkon Hansen, konserndirektør 2 360 6 891
Solveig Hellebust, konserndirektør 1 815 21 930
Ida Lerner, konserndirektør 2 697 3 781
Thomas Midteide, konserndirektør 1 887 12 439
Alf Otterstad, konserndirektør 384
Harald Serck-Hanssen, konserndirektør 2 642 37 986
Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør 1 714
Mirella E. Wassiluk, konserndirektør 384

Konsernrevisjon
Tor Steenfeldt-Foss, konserndirektør

Oversikten viser antall aksjer eid av vedkommende person samt nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse, 
jfr. Lov om årsregnskap mv. paragraf 7-26. Valgt revisor har ikke aksjer i DNB ASA.

Oslo, 6. mars 2019
I styret for DNB ASA

Olaug Svarva Tore Olaf Rimmereid
(styreleder) (nestleder)

Karl-Christian Agerup Carl A. Løvvik Vigdis Mathisen

Jaan Ivar Semlitsch Berit Svendsen

Rune Bjerke 
(konsernsjef) 
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Tore Olaf Rimmereid

(nestleder)

Jaan Ivar Semlitsch Berit Svendsen

Rune Bjerke

(konsernsjef)
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Jaan Ivar Semlitsch 12 300
Berit Svendsen

Ledende ansatte per 31. desember 2018
Rune Bjerke, konsernsjef 4 246 62 017
Kjerstin Braathen, konserndirektør Finans 2 670 28 540
Ottar Ertzeid, konserndirektør 6 359 234 059
Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør 1 997 6 435
Rasmus Figenschou, konserndirektør 1 246 7 837
Håkon Hansen, konserndirektør 2 360 6 891
Solveig Hellebust, konserndirektør 1 815 21 930
Ida Lerner, konserndirektør 2 697 3 781
Thomas Midteide, konserndirektør 1 887 12 439
Alf Otterstad, konserndirektør 384
Harald Serck-Hanssen, konserndirektør 2 642 37 986
Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør 1 714
Mirella E. Wassiluk, konserndirektør 384

Konsernrevisjon
Tor Steenfeldt-Foss, konserndirektør

Oversikten viser antall aksjer eid av vedkommende person samt nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse, 
jfr. Lov om årsregnskap mv. paragraf 7-26. Valgt revisor har ikke aksjer i DNB ASA.

Oslo, 6. mars 2019
I styret for DNB ASA

Olaug Svarva Tore Olaf Rimmereid
(styreleder) (nestleder)

Karl-Christian Agerup Carl A. Løvvik Vigdis Mathisen

Jaan Ivar Semlitsch Berit Svendsen

Rune Bjerke 
(konsernsjef) 
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Karl-Christian Agerup Carl A. Løvvik Vigdis Mathisen

Vi bekrefter at konsernets og selskapets årsregnskap for 2018 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende 
regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets og selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling 
og resultat som helhet.

Styrets årsberetning gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og selskapet, sammen med en beskri-
velse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor.

Oslo, 6. mars 2019

I styret for DNB ASA

Olaug Svarva

(styreleder)

Tore Olaf Rimmereid

(nestleder)

Jaan Ivar Semlitsch Berit Svendsen

Rune Bjerke

(konsernsjef)

Kjerstin R. Braathen

(konserndirektør finans)
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i DNB ASA

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for DNB ASA som består av selskapsregnskap og konsernregnskap.
Selskapsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap, oppstilling av endringer
i egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse
av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Konsernregnskapet består av
balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap, oppstilling over totalresultat, oppstilling av endringer i
egenkapitalen og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse
av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening

► er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter.
► gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember

2018 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

► gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember
2018 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet og konsernet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det
kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Sentrale forhold ved revisjonen
Sentrale forhold ved revisjonen er de forhold vi mener var av størst betydning ved revisjonen av
årsregnskapet for 2018. Disse forholdene ble håndtert ved revisjonens utførelse og da vi dannet oss vår
mening om årsregnskapet som helhet, og vi konkluderer ikke særskilt på disse forholdene. Vår
beskrivelse av hvordan vi revisjonsmessig håndterte hvert forhold omtalt nedenfor, er gitt på den
bakgrunnen.

Vi har også oppfylt våre forpliktelser beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av
årsregnskapet når det gjelder disse forholdene. Vår revisjon omfattet følgelig handlinger utformet for å
håndtere vår vurdering av risiko for vesentlige feil i årsregnskapet. Resultatet av våre revisjonshandlinger,
inkludert handlingene rettet mot forholdene omtalt nedenfor, utgjør grunnlaget for vår konklusjon på
revisjonen av årsregnskapet.
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Nedskrivning av utlån, finansielle garantier og ubenyttede kredittrammer

Konsernet implementerte 1. januar 2018 regnskapsstandarden IFRS 9. Implementeringen krevde at
konsernet revurderte klassifiseringen av sine finansielle eiendeler og beregnet avsetninger for forventet
kredittap på gjeldsinstrumenter målt til amortisert kost eller virkelig verdi over totalresultatet, samt
finansielle garantier og ubenyttede kredittrammer, uavhengig av om det foreligger objektive bevis for
verdifall på balansedagen.

Utlån til kunder utgjør NOK 1 597 758 millioner (61 % prosent) av konsernets samlede eiendeler per 31.
desember. Finansielle garantier og ubenyttede kredittrammer utgjør NOK 659 197 millioner per 31.
desember 2018. Samlet forventet kredittap på utlån til kunder samt finansielle garantier og ubenyttede
kredittrammer utgjør NOK 11 617 millioner, hvorav NOK 2 727 millioner er basert på modellberegninger
(gruppe 1 og 2) og NOK 8 890 millioner er basert på individuelle vurderinger (gruppe 3).

For beregning av forventet kredittap krever IFRS 9 bruke av modeller, men foreskriver ikke en bestemt
tilnærming. Derfor må ledelsen bruke skjønn for å oppnå et objektivt og sannsynlighetsvektet estimat som
fastsettes ved å evaluere en rekke mulige utfall. I tillegg skal målingen av forventet kredittap gjenspeile
tidsverdien av penger, samt rimelig og dokumenterbar informasjon om tidligere hendelser, nåværende
forhold og prognoser for økonomiske forventninger, samt vurdere kriterier for betydelig økning i
kredittrisiko på engasjements- eller porteføljenivå. For å beregne avsetningen må konsernet utarbeide
estimater og forutsetninger, inkludert sannsynlighet for mislighold, eksponering ved mislighold, tapsgrad
ved mislighold og prognoser for økonomiske forventninger. Lån som er gjenstand for individuelle
vurderinger (gruppe 3) krever vurdering av ulike forutsetninger, inkludert forventede fremtidige
kontantstrømmer og verdien av underliggende sikkerheter. På grunn av bruken av skjønn ved anvendelse
av målekriteriene for forventet tap i IFRS 9, beregningens kompleksitet og effekten av estimater, vurderer
vi avsetningen for forventet tap til å være et sentralt forhold ved revisjonen.

Vi vurderte konsernets metodikk for beregning av forventet tap, inkludert kriteriene for å fastslå vesentlige
økninger i kredittrisiko. Vi vurderte utformingen og testet effektiviteten av kontroller knyttet til
forutsetninger, grunnlagsdata og beregning av forventet kredittap. Vi har også testet IT-generelle
kontroller knyttet til tilgangs- og endringsstyring for relaterte IT-systemer.

Vi involverte spesialister på teamet vårt og vurderte ledelsens interne validering av modellene for
forventet tap. Vi evaluerte ledelsens vurderinger av økonomiske scenarioer, samt makroøkonomiske data
som brukes til å utarbeide fremadskuende informasjon, inkludert parametere og konklusjoner fra
ledelsens organ for skjønnsmessige ekspertvurderinger. For lån som er gjenstand for individuell vurdering
fra ledelsen (gruppe 3), vurderte vi forventede fremtidige kontantstrømmer og estimert verdi av
underliggende sikkerheter for et utvalg engasjementer.

Videre vurderte vi tilstrekkeligheten av opplysningene i årsregnskapet knyttet til implementeringen av
IFRS 9 og forventet kredittap, og henviser til note 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 i konsernregnskapet.

Verdsettelse av finansielle instrumenter

Ikke-børsnoterte eller ikke-likvide finansielle instrumenter målt til virkelig verdi verdsettes på grunnlag av
modeller med forutsetninger som ikke er observerbare i markedet. Verdsettelsen av disse instrumentene
har derfor en høyere risiko for feil. Slike instrumenter omfatter eiendeler på NOK 69 641 millioner og gjeld
på NOK 1 654 millioner målt til virkelig verdi i balansen i konsernregnskapet og klassifisert som nivå 3-
instrumenter i verdsettelseshierarkiet. Siden disse ikke-børsnoterte eller ikke-likvide instrumentene er
vesentlige, har vi ansett verdsettelsen for å være et sentralt forhold ved revisjonen.

Vi vurderte utformingen og testet effektiviteten av interne kontroller over verdsettelsesprosessen,
herunder ledelsens valg og godkjennelse av forutsetninger og metodikker brukt i modellbaserte
beregninger. Vurderingen omfattet også ledelsens kontroll av verdsettelser utført av interne eksperter. Vi
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kontrollerte metodikk for prissettingsmodeller mot bransjepraksis og retningslinjer for verdsettelser. I
tillegg utførte vi uavhengige verdsettelser av utvalgte instrumenter og brukte eksterne kildedata når det
var tilgjengelig, samt sammenliknet resultatene av våre verdsettelser med konsernets.

Nivå 3-instrumenter, som er oppført til virkelig verdi i balansen, omtales i note 29 i konsernregnskapet.

Sikringsbokføring – renterisiko på langsiktig verdipapirgjeld

Derivater brukes for å styre renterisiko på langsiktig verdipapirgjeld i fremmede valutaer. Derivater og
verdipapirgjeld utpekt som sikringsrelasjoner ved første gangs innregning, regnskapsføres som virkelig
verdi-sikringer. Effektiviteten i sikringsforholdene vurderes i begynnelsen og slutten av den relevante
perioden. Bruken av sikringsbokføring og dokumentasjon av effektive sikringsrelasjoner er skjønnsmessig
og krever tett oppfølging av ledelsen. Siden sikringsrelasjonene er vesentlige, anser vi at
sikringsbokføring av renterisiko på langsiktig verdipapirgjeld er et sentralt forhold ved revisjonen.

Vi vurderte utformingen og testet effektiviteten av interne kontroller over utpeking og løpende oppfølging
av sikringsrelasjonene, inkludert testing av effektiviteten av sikringsrelasjonene. Vi vurderte om
sikringsdokumentasjonen var i samsvar med kravene i regnskapsstandardene. Vi kontrollerte
avstemminger mellom underliggende kildesystemer og dokumenter brukt til å behandle og dokumentere
sikringsforhold, herunder at sikringseffektiviteten var matematisk nøyaktig og riktig beregnet.

Se note 15 i konsernregnskapet for mer informasjon.

IT-miljø som understøtter finansiell rapportering

Konsernet har et komplekst og automatisert IT-miljø og er avhengig av IT-prosesser for rapportering av
finansiell informasjon. For å sikre fullstendig og nøyaktig behandling og rapportering av den finansielle
informasjonen er det viktig at kontroller over tilgangsstyring og systemendringer er utformet og fungerer
effektivt. Tilsvarende må kontroller over transaksjonsprosessering og måling være utformet og fungere
målrettet og effektivt. Driften av IT-miljøet er i stor grad utkontraktert til ulike tjenesteleverandører. IT-
miljøet som understøtter den finansielle rapporteringen er vurdert å være et sentralt forhold ved
revisjonen da IT-miljøet er kritisk for å sikre nøyaktig, fullstendig og pålitelig finansiell rapportering.

Vi etablerte en forståelse for konsernets IT-systemer og IT-miljø, herunder utkontrakterte tjenester, og
kontroller av betydning for den finansielle rapporteringen. Vi testet IT-generelle kontroller over
tilgangsstyring og systemendringer. Videre testet vi automatiserte kontroller i IT-miljøet som understøtter
finansiell rapportering. For IT-systemer utkontraktert til tjenesteleverandører evaluerte vi
tredjepartsbekreftelser (ISAE 3402-rapporter) og vurderte og testet effektiviteten av kontroller. Vi
involverte IT-spesialister i forståelsen av IT-miljøet og i å vurdere og teste effektiviteten av kontroller.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og konsernsjef (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for
selskapsregnskapet, og i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU
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for konsernregnskapet. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige; 

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en måte som gir et rettvisende bilde;

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er
ansvarlige for å fastsette strategien for, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt ansvar
for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Vi avgir en uttalelse til styret om at vi har etterlevd relevante etiske krav til uavhengighet, og
kommuniserer med dem alle relasjoner og andre forhold som med rimelighet kan tenkes å kunne påvirke
vår uavhengighet, og der det er relevant, om tilhørende forholdsregler.

Av de forholdene vi har kommunisert med styret, tar vi standpunkt til hvilke som var av størst betydning
for revisjonen av regnskapet for den aktuelle perioden, og som derfor er sentrale forhold ved revisjonen.
Vi beskriver disse forholdene i revisjonsberetningen med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring
av forholdet, eller dersom vi, i ekstremt sjeldne tilfeller, beslutter at forholdet ikke skal omtales i
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beretningen siden de negative konsekvensene ved å gjøre dette med rimelighet må forventes å oppveie
allmennhetens interesse av at forholdet blir omtalt.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen og redegjørelsene om foretaksstyring og
samfunnsansvar
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet,
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet
og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Oslo, 6. mars 2019
ERNST & YOUNG AS

Anders Gøbel
statsautorisert revisor
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Til Styret i DNB ASA

Uavhengig attestasjonsuttalelse – Rapportering på samfunnsansvar for 2018

Vi har foretatt en uavhengig kontroll av DNB ASAs rapportering på samfunnsansvar for 2018. Dette
innebærer en gjennomgang av rapportering på DNB ASAs 15 mest vesentlige samfunnsansvarstema
gjengitt i selskapets vesentlighetsmatrise for samfunnsansvar. Vi har vurdert om informasjonen som blir
presentert i Rapportering på samfunnsansvar bygger på relevante kriterier i standardene for
bærekraftsrapportering fra Global Reporting Initiative GRI Standards, alternativ «core». Kontrollert
informasjon er vist i selskapets oversikt over rapportering på GRI indikatorer (GRI indeks, se dnb.no/om-
oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html), heretter omtalt som Rapportering på samfunnsansvar.

Ledelsens ansvar
Styret og konsernsjefen (ledelsen) er ansvarlig for utvelgelse av den informasjon og innsamling av data
som presenteres samt utarbeidelse av Rapportering på samfunnsansvar i overenstemmelse med
kriteriene i GRI Standards.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi har overholdt kravene til uavhengighet i Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) og andre etiske
krav i Den norske Revisorforenings regler om etikk, som er basert på grunnleggende etiske prinsipper
som integritet, objektivitet, profesjonell kompetanse og tilbørlig aktsomhet, konfidensialitet og
profesjonell adferd.

Vi anvender Internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) «Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer
som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og
beslektede tjenester» og har et omfattende kvalitetskontrollsystem som omfatter retningslinjer og rutiner
for overholdelse av etiske krav, profesjonelle standarder og gjeldende lover og forskrifter.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å avgi en uavhengig uttalelse til styret om Rapportering på samfunnsansvar basert på
vårt arbeid. Vårt arbeid er utført i henhold til ISAE 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller
forenklet revisorkontroll av historisk økonomisk informasjon». Standarden krever at vi planlegger og
utfører handlinger for å oppnå moderat sikkerhet for at informasjonen i Rapportering på samfunnsansvar
er utarbeidet i tråd med relevante kriterier for bærekraftsrapportering etter GRI Standards og ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.
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Uavhengig attestasjonsuttalelse – DNB ASA

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Vårt arbeid har bestått av følgende aktiviteter:
· Gjennomgang av DNB ASAs prosess for utarbeidelse av Rapportering på samfunnsansvar for

å opparbeide oss en forståelse av hvordan samfunnsansvaret ivaretas i praksis i
virksomheten.

· Intervjuet rapporteringsansvarlige for å opparbeide en forståelse av prosessen for
utarbeidelse av Rapportering på samfunnsansvar.

· På stikkprøvemessig grunnlag verifisert informasjon i Rapportering på samfunnsansvar mot
grunnlagsdata og annen informasjon utarbeidet av DNB ASA.

· Evaluert helheten i informasjonen i Rapportering på samfunnsansvar og om den bygger på
kriteriene i GRI Standards, herunder kontrollert konsistens i informasjonen opp mot GRI
indeksen.

Etter vår oppfatning er innhentede bevis tilstrekkelige og hensiktsmessige som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon
Basert på vår gjennomgang og utførte handlinger er vi ikke blitt oppmerksomme på forhold som gir
grunn til å tro at Rapportering på samfunnsansvar ikke i all vesentlighet er utformet i samsvar med
kriteriene i GRI Standards eller inneholder vesentlig feilinformasjon. Indikatorer omfattet av vår
attestasjonsuttalelse fremgår av GRI indeksen.

Oslo, 6. mars 2019
ERNST & YOUNG AS

Anders Gøbel
Statsautorisert revisor

DNB-konsernet
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FINANSKALENDER 2019

Generalforsamling   30. april
Utbetaling av utbytte   fra 10. mai
1. kvartal   3. mai
2. kvartal   11. juli
3. kvartal   24. oktober
Kapitalmarkedsdag   20. november

GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling avholdes 30. april 2019 kl. 15.00 i DNBs 
lokaler, Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika, Oslo. Informasjon om 
påmelding og dagsorden er tilgjengelig på dnb.no/generalforsamling.

Aksjonærer som er registrert som eiere i DNB ASA gjennom VPS, 
Verdipapir sentralen, kan motta innkalling til generalforsamlingen 
elektronisk. Den enkelte VPS-konto fører kan gi ytterligere informa-
sjon om investortjenester. Aksjonærer med VPS-konto i DNB som 
ikke ønsker å motta innkalling per post, og som ikke har nettbank 
i DNB, kan registrere seg på dnb.no/investortjenester. Velg «Bestill 
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DNB, kan i nettbanken gå til meny «Sparing og investering». Velg 
«Investortjenester» og følg prosedyre derfra. Kunder som har BankID, 
kan også logge seg inn via vps.no.

FORBEHOLD I FORBINDELSE MED 
UTTALELSER OM FREMTIDEN

Denne rapporten inneholder uttalelser om DNBs fremtids utsikter, 
blant annet estimater, strategier og mål. Alle uttalelser om fremtiden 
er forbundet med risiko og usikkerhet, og den faktiske utviklingen 
og resultatene vil derfor kunne avvike vesentlig fra det som er blitt 
uttalt eller antydet.
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Faktabok 
Bærekraft

Denne delen av årsrapporten 2018 er et supplement til den strategiske delen (side 34–72), men gir en mer kvantitativ 
oversikt over de temaene som er viktigst med hensyn til DNBs evne til langsiktig verdiskaping. Faktaboken tar utgangs-
punkt i vesentlighetsanalysen som ble oppdatert i 2018, og som viser hvilke temaer som er strategisk viktige for bankens 
langsiktige verdiskaping, sett i sammenheng med hvilke forventninger våre ulike interessenter har til oss innenfor ulike 
temaer. Vi bruker analysen som et verktøy til å hjelpe oss med å vurdere områdene der vi i størst mulig grad kan bidra 
positivt til samfunns utviklingen og som samtidig støtter opp under vår strategi. Som et fundament for hele analysen ligger 
dessuten konsernets mål om å skape de beste kunde opplevelsene og levere på finansielle mål. 

Sammen med beskrivelsen av temaene i den strategiske rapporten utgjør faktaboken DNBs bærekraftsrapportering 
i henhold til rapportertingsstandarden GRI Standards. De femten temaene i vesentlighetsmatrisen er adressert under 
overskriftene samfunnet, kundene og menneskene.

● Åpen og etisk forretnings førsel

● Prising av produkter og tjenester

● Likestilling og mangfold

●  Forebygge økonomisk  kriminalitet og korrupsjon

●  Informasjons sikkerhet og stabile 
IT-systemer/finansiell infrastruktur

● Personvern

● Ansvarlige utlån og investeringer

●  Innovativ forretnings   modell og produkt utvikling

●  Se risiko og muligheter i et langsiktig perspektiv

● Brukervennlige produkter og tjenester

● Arbeidsforhold

● Ansvarlige innkjøp

● Hjelpe oppstarts bedrifter med å lykkes

● Økonomisk kompetanse

● Omstilling og kompetanse

Betydning for DNBs langsiktige verdiskaping

Temaene som havnet i områdene nederst/ytterst venstre, er tatt ut av matrisen.

Temaene som gjenstår i matrisen, anses som de mest vesentlige og skal rapporteres iht. GRI.
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Samfunnet

➊ Se risiko og muligheter 
i et langsiktig perspektiv

HVA BETYR DET?

Evnen til å balansere risiko og muligheter over tid er helt sentralt for driften av 
virksomheten og følges opp gjennom DNBs styringssystem. DNB skal hensynta 
langsiktig risiko og muligheter, ikke bare kortsiktige gevinster. Dette kan blant 
annet gjøres gjennom å inkludere langsiktige trender og utfordringer i risiko appetitt, 
risikorapportering, forvaltning og kapitalallokering. Bærekraftshensyn ESG¹⁾ har 
fått økt betydning og er blitt en integrert del av DNBs risiko- og mulighetsbilde.

STATUS 2018

 → ESG i DNBs Kredittrammeverk er utvidet og bedre systematisert. 
Dette medfører økt fokus på ESG-relaterte risikoen og muligheter 
i hver enkelt kredittsak.

 → DNB fikk scoren A i CDPs²⁾ rapportering av klimadata.
 → Insentivstrukturen er beskrevet i strategisk rapport.

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
Risikostyring Konsern

Måleparameter: 
DNB-indikator: 
Insentivstrukturer for DNBs konsern-
ledelse. Rapporteringsscore i CDP.

Styrende dokumenter: 
Virksomhetsstyring i DNB, 
Konsernpolicy for finansiell styring 
og rapportering

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
5, 8

➋ Hjelpe oppstarts- 
bedrifter med å lykkes

HVA BETYR DET?

Norge trenger at det etableres flere bedrifter, DNB skal sørge for at små og 
store bedrifter har større sjanse for å lykkes. Vi satser på oppstartsbedrifter og 
bidrar med tiltak som fremmer nyskaping og omstilling.

STATUS 2018

 → DNBs Oppstartloser har vært i dialog med 5 061 bedrifter i 2018, 
og 17 000 siden starten. 

 → Gjennomført 19 NXT-arrangementer, med mer enn 4 000 deltakere.
 → Lansert vekstlån på 200 millioner kroner, seks bedrifter har i 2018 

fått innvilget vekstlån (av totalt 100 søkere).

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
Bedriftsmarked

Måleparameter: 
DNB-indikator: 
Under arbeid

Styrende dokumenter: 
Virksomhetsstyring i DNB

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
8, 9

1) ESG (Environmental social and governance) brukes til å vurdere risiko og muligheter av ikke-finansielle forhold.

2) Carbon Disclosure Project er en stiftelse som har til hensikt å hjelpe næringsliv og myndigheter til å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning.
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Møteforespørsler mellom gründere og investorer på NXT
Antall
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➌ Forebygge økonomisk 
kriminalitet og korrupsjon

HVA BETYR DET?

DNB har tiltak og praksis som forebygger og forhindrer økonomisk kriminalitet. 
Vi sørger for strukturer og retningslinjer som bidrar til å forebygge korrupsjon 
hos egne ansatte og i verdikjeden vår for øvrig.

STATUS 2018

 → Lansert nytt obligatorisk kurs om anti-korrupsjon 
(83 prosent gjennomført).

 → DNB ble en del av Nordic KYC Utility, et banksamarbeid for å etablere 
en felles kjenn-din-kunde infrastruktur.

 → Forhindret digitale bedragerier mot kunder for 266 millioner.
 → DNB stanset bedragerier mot kundene og konsernet for totalt 

725 millioner kroner

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
Group Compliance

Måleparameter: 
GRI 205-2 Opplæring i anti-korrupsjon

Styrende dokumenter: 
Virksomhetsstyring i DNB, DNBs 
etiske prinsipper (Code of Conduct), 
Konsernpolicy com pliance, Standard 
anti-korrupsjon, Rutine for anonym 
internvarslings kanal

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
16

1) ESG (Environmental social and governance) brukes til å vurdere risiko og muligheter av ikke-finansielle forhold.

2) Carbon Disclosure Project er en stiftelse som har til hensikt å hjelpe næringsliv og myndigheter til å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning.
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➍ Økonomisk kompetanse

HVA BETYR DET?

God økonomisk kompetanse gjør at den enkelte kan ta bedre økonomiske 
beslutninger og dermed unngå å havne i økonomisk uføre. Bankens produkter, 
tjenester og rådgivning skal bidra til at flere utvikler gode økonomiske vaner. 

STATUS 2018

 → 327 113 nedlastinger av Spare.
 → 125 670 kunder i ASK (markedsandel: 26 prosent).
 → DNB Markets beste meglerhus på aksjer (Prospera-undersøkelse).
 → DNB Markets på topp tre i 16 av 17 analysesektorer.
 → Lærepenger 2.0 under videreutvikling.

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
Personmarked, Wealth Management 
and Insurance Markets

Måleparameter: 
DNB-indikator: 
Nedlastninger av Spare-appen

Styrende dokumenter: 
Virksomhetsstyring i DNB

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
8, 10

➎ Ansvarlige innkjøp

HVA BETYR DET?

DNB ivaretar bærekraftshensyn (ESG) i leverandøroppfølgingen. Dette er del av 
bankens krav og forventninger i DNBs prinsipper for ansvarlig leverandøradferd. 
Anskaffelser skal gjennomføres på en transparent måte og i henhold til konsernets 
etiske standarder. Via dialog, samfunnsansvarsanalyser (som EcoVadis) og 
leverandørrevisjoner jobber vi for å redusere risiko og bidra til god praksis i 
bankens leverandørkjede.

STATUS 2018

 → Tre revisjoner av leverandører utført på bakgrunn av risikoprofil og 
andel innkjøp.

 → Fortsatt kontinuerlig vurdering av leverandører i EcoVadis.

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
People and operations

Måleparameter: 
DNB-indikator: 
Antall revisjoner av viktige 
leverandører (basert på risiko/andel)

Styrende dokumenter: 
DNBs Prinsipper for ansvarlig 
leverandøradferd, DNBs Prinsipper 
for anskaffelser, DNBs Anti-
korrupsjonsguide

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
8, 12
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76,7

Innovasjonsscore fra RepTrak
Poeng

➏ Innovativ forretningsmodell 
og produktutvikling

HVA BETYR DET?

DNB møter ny konkurranse. Vi må effektivt utvikle innovative forretnings-
muligheter for kundene. New Business ble etablert som en ny enhet i 2018 for 
å sikre konkurransekraft innen fire satsningsområder: Data og kundeinnsikt, 
betaling og infrastruktur, Open Banking og teknologianvendelse og partnerskap. 
New Business vil også fasilitere forretningsområdenes utvikling av innovative 
produkter og tjenester.

STATUS 2018

 → New Business etablert som enhet.
 → Utviklet ny mobilbank som ble lansert i januar 2019.
 → Utviklet bedriftsbankløsningen DNB Puls.
 → Inngått diverse samarbeid og partnerskap.
 → Lanserte chatboten Aino.

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
New Business

Måleparameter: 
DNB-indikator: 
Score på RepTrak/KTI om 
innovasjon i DNB.

Styrende dokumenter: 
Virksomhetsstyring i DNB

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
8, 9
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38

27

74

➐ Informasjonssikkerhet 
og stabile IT-systemer

HVA BETYR DET?

DNBs skal ha gode sikkerhetsrutiner som beskytter kundenes og bankens infor-
masjon mot cyberangrep. DNB er en leverandør av kritisk økonomisk infrastruktur, 
og derfor er det viktig å sikre at våre plattformer og tjenester, som betalings-
infrastruktur, mobil- og nettbank, og minibanker, er tilgjengelige og trygge.

STATUS 2018

 → Forsterket digitalt forsvar ved beskyttelsen av infrastruktur og 
forsvar mot digitale bedragerier.

 → Styrket opplæring i IT-sikkerhet for IT-spesialister.
 → Etablert proaktiv overvåkning av DNBs viktige systemer.
 → Forbedrede høytilgjengelighetsløsninger.
 → Nytt datasenter for DNBs stormaskin og nettverkskobling.
 → Stormaskin oppgradert for katastrofesituasjon.

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
IT/POP

Måleparameter: 
DNB-indikator: 
Dager med hendelser som førte til at 
tjenester var utilgjengelige eller hadde 
lang responstid.

Styrende dokumenter: 
DNBs etiske prinsipper (Code of 
Conduct), DNBs person vern erklæring, 
DNBs Prinsipper for ansvarlig 
leverandøradferd, Konsernpolicy 
Sikkerhet

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
9

Dager med hendelser som førte til at tjenester var 
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➑ Personvern

HVA BETYR DET?

DNB skal ivareta kundens personvern, og informere kunden om hvilke opplysninger 
som innhentes. DNB skal opptre i henhold til personopplysningsloven og EUs 
General Data Protection Regulation (GDPR). I 2018 ble det utnevnt en egen 
Group Privacy Officer, og det er etablert et eget team under denne funksjonen 
som skal sikre at våre kunders personvern ivaretas.

STATUS 2018

 → Mottatte gebyr eller pålegg fra Datatilsynet: 0.
 → Andel ansatte som har fått opplæring i GDPR: 81 prosent.
 → Group Compliance Privacy Officer utnevnt i 2018.
 → Group Compliance Privacy Office opprettet, og teamet består nå av 

fire personer.

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
Group Compliance

Måleparameter: 
DNB-indikator: 
Mottatt gebyr eller pålegg fra Data-
tilsynet grunnet brudd på GDPR

Styrende dokumenter: 
DNBs etiske prinsipper (Code of 
Conduct), DNBs personvern erklæring

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
9

➒ Prising av produkter 
og tjenester

HVA BETYR DET?

Tilgjengelighet og åpenhet om priser på produkter og tjenester.

STATUS 2018

 → Ingen bøter eller reaksjoner fra myndigheter hva gjelder markedsføring 
og kommunikasjon.

 → Ny strategi for usikrete kreditt.
 → Av 70 saker som ble behandlet i Finansklagenemda gjeldende DNB, gikk 

60 i favør DNB.

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
Personmarked

Måleparameter: 
GRI 417-2, 417-3 Etterlevelse markeds-
føring og kommunikasjon 
DNB-indikator: 
Saker behandlet i Finansklagenemda

Styrende dokumenter: 
Konsernpolicy kommunikasjon, 
Standard for godkjenning av 
produkter og tjenester

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
16
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�� Brukervennlige 
produkter og tjenester

HVA BETYR DET?

DNB gjør produkter og tjenester tilgjengelig og brukervennlig for ulike målgrupper. 
For å hjelpe kundene med å være i forkant må vi også forstå deres behov. Dette 
handler blant annet om å tilby enkle og relevante løsninger, være tilgjengelig og 
levere transparente og konkurransedyktige betingelser og god kundebetjening.

STATUS 2018

 → Kundetilfredshet høy hele året, og steget fra 2017.
 → Alle DNBs produkter og tjenester har vært gjennom produktsjekken i 2018.
 → Ny strategi for usikret kreditt lansert.
 → Lansert grønt boliglån.

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
Personmarked

Måleparameter: 
DNB-indikator: 
Kundetilfredshet

Styrende dokumenter: 
Standard for godkjenning av 
produkter og tjenester

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
8, 12
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�� Ansvarlige utlån 
og investeringer

HVA BETYR DET?

GRI-rapporteringen tar primært for seg rapportering av ansvarlige utlån 
knyttet til ESG, og i første omgang i bedriftssegmentet. Ansvarlige utlån for 
personmarkedet er beskrevet i strategisk rapport, under tematikken Ansvarlige 
utlån og investeringer.

➀ Ansvarlige utlån til bedriftskunder

HVA BETYR DET?

Ansvarlige utlån betyr at DNB skal ivareta bærekraftshensyn (ESG) i utlånsvirk-
somheten for bedriftskunder (BM og STI). Dette gjør banken gjennom operasjon-
alisering, forvaltning og utvikling av policyer, retningslinjer og prinsipper. Banken 
løfter også bærekraftshensyn opp i kundedialog. Med en viktig samfunnsrolle 
skal banken også bidra til å sikre levedyktigheten i norsk økonomi gjennom å 
tilgjengeliggjøre kapital for bærekraftig utvikling.

STATUS 2018

 → Publisert 15 bransjespesifikke forretningsstrategier som alle inkluderer ESG.
 → Ny ESG-bransjeretningslinje på plastemballasje.
 → Gjennomført 50 interne ESG-workshops i bedriftskunde segmentene.
 → Rammeverk for Grønne Utlån introdusert, med utgangspunkt i Green 

Loan Principles.
 → Ett finansieringsprosjekt ble behandlet i henhold til Ekvatorprinsippene.
 → STI deltok i UNEP FIs TCFD pilot om scenariotesting av klimarisiko 

i utlånsporteføljen.

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
Storkunder og internasjonal, 
Bedriftsmarked

Måleparameter: 
GRI FS8 ESG produkter og tjenester 
DNB-indikator: 
Antall nye ekvatorprosjekter

Styrende dokumenter: 
Standard for samfunnsansvar i 
DNBs kredittvirksomhet, CSR ESG 
vurderings verktøy, CSR ESG Bransje-
retningslinjer for: plastemballasje, 
energi, metaller og gruvedrift, skog, 
sjømat, våpen og forsvar.

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
7, 8, 9, 12, 13, 14, 16
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➁ Ansvarlige investeringer

HVA BETYR DET?

Ansvarlige investeringer betyr at DNB integrerer risiko og muligheter innen 
ESG i all kapitalforvaltning, gjennom operasjonalisering og utvikling av poli-
cyer, retningslinjer og prinsipper. For full ESG rapportering innen Ansvarlige 
investeringer, se Årsrapport Ansvarlige Investeringer 2018 som publiseres av 
DNB Asset Management. 

STATUS 2018

 → Andel forvaltningskapital som er negativt screenet: 100 prosent.
 → Andel forvaltningskapital som er positivt og negativt screenet: 0,83 prosent.
 → Antall selskaper utelukket fra investeringsporteføljen iht. Konsernstandard 

for Ansvarlige investeringer: 173.
 → Antall dialoger med selskaper der ESG-relaterte temaer har vært 

diskutert: 176.
 → Antall stemmegivninger, Norge: 139.
 → DNB Asset Management deltok i UNEP FIs TCFD pilot om scenariotesting 

av klimarisiko i investeringsporteføljen.

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
Wealth Management and Insurance

Måleparameter: 
GRI 305-4 Klimagassutslipp/GHG 
emissions, GRI FS 10 Dialog, GRI FS11 
Positive og negativ screening, GRI FS8 
Finansielle ESG-produkter og tjenester 
DNB-indikator: 
Alle fond screenes iht. Standard 
for ansvarlige investeringer, 
Karbonavtrykk i fond

Styrende dokumenter: 
Konsernstandard for ansvarlige 
investeringer, Retningslinjer for 
stemmegivning, Forventninger 
og analyse kriterier for: Menneske-
rettigheter, Klima, Alvorlig miljøskade, 
Anti- korrupsjon, og Skatt.

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
7, 8, 9, 12, 13, 14, 16

©2018 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission. Although DNB Asset Management’s information providers, including without limitation, 
MSCI ESG Research LLC. and its affiliates (the “ESG Parties”), obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants 
or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of any data herein. None of the ESG Parties makes any express or implied warranties of 
any kind, and the ESG Parties hereby expressly disclaim all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to any data 
herein. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein. Further, without limiting any of 
the foregoing, in no event shall any of the ESG Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages 
(including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. 
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➂ Grønne obligasjoner

HVA BETYR DET?

DNB Markets ivaretar bærekraftshensyn (ESG) i rådgivning og tilrettelegging av 
investeringer, gjennom for eksempel finansielle produkter som grønne obligasjoner.

STATUS 2018

 → DNB er den største norske utstederen av grønne obligasjoner.
 → Utestående volum: 1,6 milliarder euro.

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
Markets

Måleparameter: 
DNB-indikator: 
Under arbeid

Styrende dokumenter: 
Standard procedure for Corporate 
Responsibility, (CR) – Markets

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
7, 8, 9, 13

DNB-konsernet

13



�� Likestilling og mangfold

HVA BETYR DET?

DNB jobber for likestilling og mangfold blant de ansatte, hos samarbeids partnere/
leverandører og i samfunnet for øvrig.

STATUS 2018

 → Kvinneandel på ledelsesnivå 1–4: 38, 1 prosent.
 → Kvinneandel i styret i DNB: 42,9 prosent.
 → DNB:Diversity, første nettverksmøte med 200 deltakere for å øke 

mangfold i konsernet.
 → Endring i kundesystemer og opplæring av kunderådgivere for å hindre 

ubevisst diskriminering.
 → DNB toppet SHE Index 2018.

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
People and operations

Måleparameter: 
GRI 405-2 Kvinners lønn 
i forhold til menn 
DNB-indikator: 
Mål: 40 prosent kvinner 
på ledelsesnivå 1–4

Styrende dokumenter: 
Virksomhetsstyring i DNB, DNBs 
etiske prinsipper (Code of Conduct)

Kobling til FNs bærekraftsmål:  
5, 8, 10

Kvinners lønn i forhold til menn (hele konsernet)
Prosent

⦁ Totalt ⦁ På ledelsesnivå 1–4

Kvinneandel i ledelse totalt og ledelsesnivå 1–4
Prosent

2017

48,5
37,0

2018

48,1
38,1

2016

52,1
33,5

2015

53,9
31,3
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�� Omstilling og kompetanse

HVA BETYR DET?

DNB har fokus på å kunne tiltrekke seg, beholde og utvikle den kompetanse 
som banken trenger i fremtiden. Omstilling og kompetanse handler om å bygge 
opp en mangfoldig arbeidsstokk.

STATUS 2018

 → DNB er for tredje år på rad den mest ettertraktede bedriften blant 
økonomi studenter i Universum-undersøkelsen. Blant IT-studenter 
er DNB nr 5. DNB er årets klatrer blant ingeniører (fra 55. til 44. plass).

 → 9 045 (91 prosent) har benyttet konsernets opplæringstilbud.
 → Reskill kompetanseløp: 14 Data Scientists utdannet, 10 IT graduates 

påbegynt 3 års Architect Greenhouse utdannelse.
 → Motimate (digitalt opplæringsverktøy) og LinkedIn Learning 

tilgjengelig for alle.

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
People and operations

Måleparameter: 
GRI 404-2 Oppgradere ansattes 
kompetanse 
DNB-indikator: 
Opplæring 

Styrende dokumenter: 
DNBs etiske prinsipper (Code of 
Conduct), Konsern standard for helse, 
miljø og sikkerhet, Standard for 
ledelses- og kompetanse utvikling

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
4, 5, 8, 10

DNB-konsernet
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�� Arbeidsforhold

HVA BETYR DET?

Medarbeidere skal ha gode muligheter til å utvikle seg og øke sin kompetanse og 
ansvar. Derfor vil DNB være en attraktiv arbeidsgiver med konkurransedyktige 
goder og lønn som oppfattes rettferdige av de ansatte og samfunnet.

STATUS 2018

 → Antall rekrutterte: 965.
 → Turnover totalt: 9,6 prosent.
 → Turnover fast ansatte som sluttet ved egen oppsigelse: 6,6.
 → Sykefravær for DNB Norge var 4,5 prosent (mål for 2018: 4 prosent)

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
People and operations

Måleparameter: 
GRI 401-1 Nyansettelser og turnover 
DNB-indikator: 
Andel som er stolt av å jobbe i DNB

Styrende dokumenter: 
Konsernstandard for helse, miljø og 
sikkerhet

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
5, 8, 10

Andel ansatte som er stolte av å jobbe i DNB
Prosent
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�� Åpen og etisk forretningsførsel

HVA BETYR DET?

Åpen og etisk forretningsførsel handler om å sikre tillit til bankens intensjoner 
og framtidsutsikter gjennom åpenhet om standpunkt og aktiviteter. Ansatte 
og samarbeidspartnere skal følge de etiske retningslinjene (Code of Conduct). 
Dette inkluderer også åpenhet og tydelighet i rapportering og kommunikasjon.

STATUS 2018

 → Rekordhøye tall for åpenhet knyttet til omdømme.
 → Lansert anonym tredjeparts varslingskanal. 

↓ FAKTA

Ansvarlig område i banken: 
People and operations

Måleparameter: 
DNB-indikator: 
RepTrak-score åpenhet om 
virksomhetens drift

Styrende dokumenter: 
Virksomhetsstyring i DNB, DNBs 
etiske prinsipper (Code of Conduct), 
Konsernpolicy compliance (etter-
levelse), Konsernstandard for anti-
hvit vasking og antiterror finansiering, 
Prinsipper for samfunnsansvar, 
Konsern policy kommunikasjon, 
Tax policy

Kobling til FNs bærekraftsmål: 
16

Utvikling åpenhet om virksomhetens drift
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FNs 17 mål for en bærekraftig utvikling

Vi har siden 2015 støttet arbeidet med FNs bærekraftsmål, og målene har vært en inspirasjonskilde for DNB og vårt arbeid 
med samfunnsansvar. For oss representerer de en plattform for innovasjon og vekst for DNB, men også et rammeverk vi 
kan bruke i dialog med våre bedriftskunder om deres bærekraftsarbeid.

Vi har identifisert to mål som spesielt viktige for oss. De representerer områder der vi kan gjøre en forskjell både ved å 
bidra positivt og ved å redusere potensielle nedsider og risikoer: 

 → Mål 5: Oppnå likestilling mellom kjønnene og styrke jenters og kvinners stilling 
 → Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

I tillegg til disse to har vi også identifisert syv ytterligere mål som relevante for vår virksomhet: 7, 9, 10, 12, 13, 14 og 16. Vi 
har fokus på å redusere vår negative effekt og bidra positivt til disse målene gjennom vår rolle som arbeidsgiver, investor, 
långiver, tilrettelegger og leverandør av finansiell infrastruktur. For å realisere våre ambisjoner innen samfunnsansvar er vi 
avhengig av å forstå våre interessenter og å samarbeide med andre aktører. Mål 17 er derfor en forutsetning for å lykkes, 
og er også inkludert som et spesielt relevant mål. 

Alle de femten temaene i denne faktaboken er knyttet opp til ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

Faktabok Bærekraft 2018
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Oppdrag

Vi er her. 
For at du skal være i forkant.

Dette er vårt oppdrag og svaret på hvorfor DNB er til for 
kunder, samfunn og ansatte. Oppdraget skal gi retning for 
våre valg og prioriteringer. Det skal inspirere til innovasjon 
og drive endring. 

Verdiene beskriver hvordan vi skal løse oppdraget, både 
som organisasjon og som kolleger. Verdiene setter ord 
på hva vi forventer av hverandre og hva kunder, eiere og 
omverdenen kan forvente av oss.

Verdier

Nysgjerrig

Å være nysgjerrig betyr at vi søker ny kunnskap og lærer 
av erfaringer, slik at vi hele tiden får ny innsikt. Vi er 
oppriktig interessert i og nysgjerrige på hvordan vi kan 
gjøre hverdagen bedre for kunder og kolleger. Sammen 
finner vi gode løsninger.

Modig

Modig innebærer at vi utfordrer etablerte sannheter og 
tar beslutninger selv om terrenget er uoversiktlig. Vi står 
for det vi gjør, innrømmer når vi tar feil og lærer av det. 
Vi møter utfordringer og ny konkurranse med ukuelig tro 
på at vi skal bli enda bedre til å utvikle de beste ideene 
og løsningene.

Ansvarlig

Vi skaper verdier på en bærekraftig måte. Vi skal være åpne 
og bidra positivt til samfunnsutviklingen. Vi lytter til dem 
som har innsikt i og meninger om hvilke forventninger 
samfunnet har til oss. Vi gjør det enkelt for dem vi snakker 
med, og er forutsigbare i måten vi opptrer på.



Vi er her. 
For at du skal 
være i forkant.

DNB

Postadresse:
Postboks 1600 Sentrum
N-0021 Oslo

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 30
Bjørvika, Oslo

dnb.no
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