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DnB NOR skal være hele Norges bank og en ledende internasjonal nisjeaktør

Vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden

Hjelpsom – Profesjonell – Initiativrik

> VIRKSOMHETEN

> VISJON

> VERDIER

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 18,7 mrd

Resultat per aksje 6,43 kr

Forvaltet kapital 2 076 mrd

Markedsverdi 102 mrd

> FINANS
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> RESULTATER 2009

Egenkapitalavkastning 10,6 %

Kjernekapitaldekning 9,3 %

Kostnadsgrad 48,3 %

Andel inntekter fra norsk virksomhet 83,0 %

> NØKKELTALL 2009
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Driftsresultat før nedskrivninger og skatt
Millioner kronerMillioner kroner Kroner

Resultat per aksjeResultat etter minoritetsinteresser
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Retail Norge
Storkunder og 
internasjonal DnB NOR Markets Liv og kapitalforvaltning DnB NORD

Driftresultat før skatt Driftresultat før skatt Driftresultat før skatt Driftresultat før skatt Driftresultat før skatt

7,0 mrd kr 5,7 mrd kr 5,3 mrd kr 1,4 mrd kr (4,3) mrd kr
Kapitalavkastning Kapitalavkastning Kapitalavkastning  Kapitalavkastning  Kapitalavkastning

26,1 % 13,4 % 69,8 % 16,6 % (34,4) %

Personkunder i Norge 2 300 000

Bedriftskunder i Norge 200 000

Nettbankbrukere i Norge 1 600 000

Kunder i livs- og 
pensjonsforsikringsselskap i Norge 1 000 000

Fondskunder 580 000

Kunder i DnB NORD 930 000

Filialer i Norge 218

Filialer i DnB NORD 1) 163 

Internasjonale fi lialer og representasjonskontorer 2) 27

Årsverk 13 317

1)   Filialer i Polen, Estland, Latvia og Litauen.
2)   DnB NOR-konsernet er representert i København, Stockholm, Gøteborg, Malmø, Helsingfors, London, Murmansk (9), Luxembourg, Hamburg, Athen, New York, 

Houston, Santiago, Rio de Janeiro, Shanghai, Singapore, Hong Kong, Chennai og Mumbai.

> DnB NOR ER NORGES LEDENDE FINANSKONSERN

> DnB NORs FORRETNINGSOMRÅDER

DnB NOR ÅRSRAPPORT 2009
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Historikk 

Juridisk organisasjonskart

1) Inkluderer kun vesentlige datterselskaper. Selskapene er 100 prosent eid med mindre annet er spesifi sert.
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DnB NOR I KORTE TREKK

Viktige hendelser i 2009

• Aksjemarkedet snudde fra nedgang til oppgang
•  Regjeringen offentliggjorde etableringen av Statens fi nansfond og Statens obligasjonsfond 

med en samlet kapital på 100 milliarder kroner
• Tilgangen på langsiktig fi nansiering ble bedret
• DnB NOR presenterte strategi og oppdaterte mål på kapitalmarkedsdagen
• DnB NOR Skadeforsikring startet sitt første driftsår

• Norges Bank var første sentralbank som igjen hevet rentenivået
•  DnB NORs fi nansieringssituasjon ble normalisert, men konsernet hadde fremdeles høyere 

fi nansieringskostnader enn før fi nanskrisen
•  DnB NOR gjennomførte en egenkapitalemisjon på netto 13,9 milliarder kroner
•  DnB NOR Banks rating fra Standard & Poor’s ble nedjustert til A+ med stabile utsikter
•  DnB NOR ble kåret til norsk mester i klassen boliglån over 2 millioner kroner av bladet Dine Penger
•  Postbanken og DnB NOR ble kåret til henholdsvis beste og fjerde beste bank i Norge av Norsk 

Familie økonomi  
•  Vital fi kk en pris fra bransjetidsskriftet Investment & Pension Europe (IPE) som beste 

pensjonsforvalter i Norge
•  DnB NORs styre besluttet å igangsette evalueringsperioden for aksjonæravtalen med NORD/LB 

•  DnB NOR utstedte et stort usikret obligasjonslån og var blant de få bankene som kunne 
låne penger uten statsgaranti

• DnB NOR etablerte DnB NOR Næringskreditt

• Finansmarkedene bedret seg 
• DnB NOR etablerte forretningsområdene Retail Norge og Storkunder og internasjonal 
• DnB NOR kunngjorde planer om å styrke egenkapitalen gjennom en emisjon av ordinære aksjer 
• DnB NOR Banks rating fra Moody’s ble nedjustert til Aa3
• DnB NOR ble tatt opp i Dow Jones World Sustainability Index

1
KVARTAL

2
KVARTAL

3
KVARTAL

4
KVARTAL
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DnB NOR I KORTE TREKK

> RESULTATREGNSKAP

> NØKKELTALL 1)

Hovedtall

Beløp i millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 

Netto renteinntekter  22 633  21 910  17 866  15 289  13 610 

Netto andre driftsinntekter  14 994  12 438  13 732  13 204  11 725 

Ordinære driftskostnader  18 911  18 721  15 974  14 263  12 711 

Andre kostnader  0  0  476  164  153 

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt  18 717  15 627  15 148  14 066  12 471 

Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler  26  52  2 481  365  775 

Nedskrivninger på utlån og garantier  7 710  3 509  220  (258)  137 

Driftsresultat før skatt  11 032  12 170  17 409  14 689  13 109 

Skattekostnad  4 086  3 252  2 387  2 881  2 965 

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

Resultat for regnskapsåret  7 026  8 918  15 022  11 808  10 144 

Majoritetsandel av årets resultat 8 585 9 211 14 780 11 665 10 131

Minoritetsandel av årets resultat (1 559) (293) 242 143 13

Resultat per aksje (kroner)  6,43  6,91  11,08  8,74  7,59

> BALANSER

Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06 31.12.05 

Sum eiendeler  1 823 453  1 831 699  1 473 919  1 320 242  1 081 428 

Utlån til kunder  1 114 886  1 191 635  970 504  827 947  697 579 

Innskudd fra kunder  590 745  597 242  538 151  474 526  410 991 

Gjennomsnittlig forvaltningskapital for året  1 905 708  1 635 113  1 411 576  1 209 037  1 001 705 

Forvaltet kapital ved utgangen av året  2 075 824  2 140 928  1 834 006  1 687 876  1 459 000

2009 2008 2007 2006 2005 

Egenkapitalavkastning (%)  10,6  12,4  22,0  19,5  18,8 

Utbytte per aksje (kroner) 2)  1,75  0,00  4,50  4,00  3,50 

Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden (%)  9,3  6,7  7,2  6,7  7,4 

Kapitaldekning ved utgangen av perioden (%)  12,1  9,5  9,6  10,0  10,2 

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

Sum rentemarginer (%)  1,15  1,04  1,00  1,08  1,19 

Sluttkurs ved utgangen av perioden (kroner)  62,75  27,00  83,00  88,50  72,00 

Utvannet sluttkurs ved utgangen av perioden, 

korrigert for emisjon (kroner)  62,75  25,64  78,82  84,04  68,37 

Pris/bokført verdi (P/B)  1,04  0,47  1,51  1,84  1,68 

1) For detaljert nøkkeltalloppstilling, se side 204.
2) Forslag for 2009.
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DnB NORs markedsandeler i Norge

DnB NOR internasjonalt

DnB NOR I KORTE TREKK

Personmarkedet

Næringslivet

Øvrige internasjonale enheter

Norske enheter

DnB NORs markedsandeler

DnB NORD

Utlån
per 31.12.09

Innskudd
per 31.12.09

Forsikringsfond
per 30.09.09

Midler forvaltet i fond
per 31.12.09

34 %

12 %

82 %

4 185

2 242

139

68

83 %

6 %

11 %

6 %

1) Andel av utlån fra kredittinstitusjoner.

Utlån¹)

per 31.12.09
Innskudd

per 31.12.09
Forsikringsfond
per 30.09.09

Midler forvaltet i fond
per 31.12.09

Andel inntekter i
internasjonale enheter
2009 

Utlån i DnB NORs
internasjonale enheter
Millioner kroner

Andel utlån i
internasjonale enheter 
per 31.12.2009

53 %32 %28 %

21 %26 %35 %24 %

2008 2009 31.12.08 31.12.09

3 262

2 468

181

98

Inntekter i DnB NORs
internasjonale enheter
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Forretningsområder

Nøkkeltall per 31.12.09

Storkunder og internasjonal har ansvar for betjening av konsernets stør-
ste norske bedriftskunder og for DnB NORs internasjonale bankvirksom-
het. Forretningsområdet bygger sin virksomhet på gode og langsiktige 
kunde relasjoner, et bredt produktspekter og evne til å bistå kundene med 
fi nansielle tjenester tilpasset markedssituasjonen. DnB NOR er anerkjent 
for god kompetanse på komplekse internasjonale transaksjoner, og den 
internasjonale virksomheten er konsentrert om konsernets strategiske 
satsingsområder, som er shipping, energi og fi skeri og havbruk. 

Driftresultat før skatt 5 657 mill. kr

Kostnadsgrad 21,0 %

Utlån 335 mrd. kr

Innskudd 193 mrd. kr

Avkastning på allokert kapital 13,4 %

Antall årsverk 1 061

Nøkkeltall per 31.12.09

DnB NOR Markets er konsernets verdipapirforetak og betjener kunder fra 
hovedkontoret i Oslo, 13 regionale meglerbord i Norge, seks internasjo-
nale kontorer samt gjennom elektroniske kanaler. Forretningsområdets 
hovedvirksomhet er valuta, rente- og råvareprodukter, verdipapirer og 
andre investeringsprodukter, fremmed- og egenkapitalfi nansiering i 
kapitalmarkedene, analyse- og rådgivningstjenester samt verdipapir-
administrative tjenester. Samarbeid med øvrige forretningsområder er 
viktig  for å avdekke og ivareta kundenes nåværende og fremtidige behov, 
og produkter selges i samarbeid med andre forretningsområder i konser-
net. Kundeaktiviteter skal være hovedvirksomheten, mens egenhandels-
virksomheten skal støtte kundebetjeningen med produkter og priser. 

Driftresultat før skatt 5 331 mill. kr

Kostnadsgrad 26,4 %

Avkastning på allokert kapital 69,8 %

Antall årsverk 647

Nøkkeltall per 31.12.09

Retail Norge har ansvar for betjening av konsernets 2,3 millioner 
person     kunder og mer enn 100 000 bedriftskunder i Norge. Gjennom en 
samordnet betjening av de ulike kundesegmentene i lokal markedet vil 
Retail Norge gjøre tjenestene bedre og mer tilgjengelige, samtidig som 
driften kan effektiviseres. Målet er at kundenes tilfredshet med DnB NOR 
skal bedres gjennom konkurransedyktige produkter og god rådgivning . 
DnB NOR har Norges største distribusjonsnett for fi nansielle tjenester. 
Banktjenester på mobiltelefon er i kraftig vekst, og DnB NOR er ledende 
når det gjelder utvikling av slike tjenester til både person- og bedrifts-
kunder.

Driftresultat før skatt 6 984 mill. kr

Kostnadsgrad 53,2 %

Utlån 727 mrd. kr

Innskudd 370 mrd. kr

Avkastning på allokert kapital 26,1 %

Antall årsverk 5 090

> RETAIL NORGE

> STORKUNDER OG INTERNASJONAL

> DnB NOR MARKETS 

DnB NOR I KORTE TREKK
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Nøkkeltall per 31.12.09

Liv og kapitalforvaltning 1) består av Vital og DnB NOR Kapitalforvaltning 
og har ansvar for livsforsikring, pensjonssparing og kapitalforvaltning i 
konsernet. Vital forsikret én million personer og hadde kollektive avtaler 
med om lag 25 000 bedrifter ved utgangen av 2009. DnB NOR Kapital-
forvaltning hadde i underkant av 580 000 personkunder og en ledende 
posisjon i det institusjonelle markedet i Norge og Sverige.

Driftresultat før skatt

– Vital

– Kapitalforvaltning

1 351 mill. kr
1 134 mill. kr

217 mill. kr

Avkastning på allokert kapital 16,6 %

Kostnadsgrad 62,1 %

Forvaltet kapital 486 mrd. kr

Antall årsverk 961

> LIV OG KAPITALFORVALTNING

Nøkkeltall per 31.12.09

DnB NORD, som er eiet med 51 prosent av DnB NOR, har hoved-
vekten av sin virksomhet i Baltikum og Polen. Banken tilbyr et bredt 
produktspekter til både bedrifter og personkunder. DnB NORD har fått 
merke effektene av den globale fi nanskrisen, som har medført en kraftig 
nedkjøling av de baltiske økonomiene. Nedgangskonjunkturen medførte 
høye nedskrivninger på utlån i 2009. Effektene av fi nanskrisen ventes å 
vedvare også gjennom 2010, men DnB NORD venter at nedskrivninger 
på utlån vil reduseres fra 2009. DnB NORD vil arbeide med å konsoli-
dere virksomheten, bedre kostnads effektiviteten og redusere tapene. 

Driftresultat før skatt (4 289) mill. kr

Utlån 68 mrd. kr

Innskudd 19 mrd. kr

Kostnadsgrad 73,5 %

Avkastning på allokert kapital (34,4) %

Antall årsverk 3 174

> DnB NORD

1)  Fra begynnelsen av 2010 ble all forsikringsvirksomhet i konsernet samlet. 
Ansvaret for DnB NOR Skadeforsikring ble overført til forretningsområdet, som 
skiftet navn til Forsikring og kapitalforvaltning.

DnB NOR I KORTE TREKK
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Nøkkeltall DnB NOR-aksjen

DnB NOR I KORTE TREKK
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DnB NOR sammenlignet med nordiske finanskonsern ¹)

Milliarder kroner

Utvikling i DnB NOR-konsernets markedsverdi
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31. des.
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31. des.
2007

31. des.
2008

31. des.
2009

DnB NOR
Nordiske finanskonsern

2009 ble et svært godt år for DnB NOR-aksjen. Aksjekursen steg med 145 prosent, og det 

var vesentlig bedre enn et uvektet gjennomsnitt av aksjekursene til nordiske konkurrenter, 

som steg med 80 prosent. Over de siste to- og treårsperiodene har DnB NOR-aksjen også

gjort det bedre enn sine nordiske konkurrenter. DnB NOR hadde en markedsverdi på

102 milliarder kroner ved utgangen av 2009 og er tredje største selskap notert på Oslo Børs.

Totalavkastning per 31. desember 2009 

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

DnB NOR 144,7 (7,6) (5,4)

Nordisk gjennomsnitt 1) 79,5 (14,2) (12,0)

Utbytte for regnskapsåret

2009 (forslag) 1,75 kroner

2008 0,00 kroner

2007 4,50 kroner

2006 4,00 kroner

2005 3,50 kroner

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

KURSUTVIKLING I 2009
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DnB NORs strategi

DnB NOR I KORTE TREKK

Uroen i fi nansmarkedene i 2008 og 2009 endret de makroøkonomiske forutsetningene 

og påvirket DnB NORs vekst på kort sikt, ikke minst internasjonalt. Konsernets langsiktige

strategi og vekstambisjoner er imidlertid opprettholdt.

FORRETNINGSIDÉ
DnB NOR skal være kundenes beste fi nansielle samarbeidspartner og dekke 
deres behov for fi nansielle løsninger.  

DnB NORs styrke er nærheten til kundene og bredden i produktspekteret. 
DnB NOR har en unik plattform i det norske markedet: 
• høye markedsandeler i alle segmenter
• den største kundebasen 
• det mest omfattende distribusjonsnettet

Den langsiktige satsingen innenfor utvalgte bransjer som shipping, energi 
og fi skeri og havbruk har sørget for at DnB NOR er en ledende nisjeaktør 
internasjonalt.

VISJON OG VERDIER
Et viktig mål for konsernet er å oppnå enda sterkere kundeorientering 
i virksomheten og bedre kundetilfredshet. 

DnB NORs visjon, vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden,
og verdiene hjelpsom, profesjonell og initiativrik skal underbygge dette. 

Hjelpsomme, profesjonelle og initiativrike ansatte er avgjørende for at 
DnB NOR skal lykkes. 

STRATEGI 
DnB NOR skal bygge videre på konsernets sterke sider og unike posisjon 
– DnB NOR skal være hele Norges bank og en ledende internasjonal 
nisjeaktør. 

Styrke og befeste posisjonen i Norge – hele Norges bank
DnB NOR vil bygge og videreutvikle langsiktige relasjoner med gode 
kunder. 

DnB NOR vil:
• tilby helhetlig distribusjon – fremstå som én bank
•  tilby et attraktivt og komplett produktspekter som dekker kundenes 

behov
•  tilby konkurransedyktige priser og produkter som skaper verdier for 

kundene  
•  ha en kommunikasjon med kundene som er langsiktig, ærlig og relevant 
•  dekke behovet til de største bedriftskundene i Norge gjennom sterk 

bransjekompetanse og lokal konkurransekraft 

Lønnsom vekst internasjonalt bygget på norsk spisskompetanse 
– en ledende internasjonal nisjeaktør 
DnB NOR skal bygge langsiktige relasjoner med de største bedrifts-
kundene og prioritere utvalgte bransjer basert på kjernekompetanse. 
DnB NORs prioriterte segmenter skal være: 
• shipping
• energi
• fi skeri og havbruk

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

Kostnadseffektivisering vil ha høy prioritet:
• styrke og samordne innkjøpsfunksjonen i konsernet
• samordne og konsolidere IT- funksjonen
•  standardisere og automatisere produkter, tjenester og betjening der 

dette er hensiktsmessig
• samordne og effektivisere stabs- og støttefunksjoner

FINANSIELLE MÅL 
DnB NOR prioriterer langsiktig verdiskaping for aksjonærene og har som 
mål å oppnå en egenkapitalavkastning og en markedsverdiutvikling som 
er konkurransedyktige i forhold til nordiske konkurrenter. 

Gjennomføring av DnB NORs strategi skal føre til at DnB NOR når sine 
langsiktige fi nansielle mål: 
• egenkapitalavkastning på over 13 prosent
•  kostnadstiltak som skal gi årlige besparelser på 2 milliarder kroner fra 

utgangen av 2012
• ordinær kostnadsgrad på under 46 prosent fra 2012

Kapitalstrategi og utbyttepolitikk:  
•  DnB NOR skal reelt sett være blant de best kapitaliserte fi nanskonsern 

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

AA-nivå
• utbyttet skal utgjøre om lag 50 prosent av overskuddet

Ved fastsettelse av utbytte vil det bli tatt hensyn til forventet resultat i en 
normalsituasjon, eksterne rammebetingelser og behovet for å opprett-
holde en tilfredsstillende soliditet.
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REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN
2009 ble et godt år for DnB NOR sett i lys av de svake internasjonale konjunkturene, 

med et årsresultat på 7 milliarder kroner og en egenkapitalavkastning på 10,6 prosent. 

Samtidig står vi bedre rustet enn noen gang til å møte våre kunders forventninger og behov.

DnB NOR I KORTE TREKK
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Den internasjonale fi nanskrisen preget verdensøkonomien også i 
2009, men oppmerksomheten ble i stor grad fl yttet fra turbulente 
fi nansmarkeder til faren for en dyp og langvarig realøkonomisk krise. 
For bankenes del steg frykten for tap, og presset på å hente ny 
egenkapital  økte.

I mars kunngjorde DnB NOR et anslag for nedskrivninger på utlån på 
mellom 8 og 10 milliarder kroner for 2009, samtidig som vi holdt fast 
ved målet om 20 milliarder kroner i driftsresultat før nedskrivninger 
og skatt i 2010. Nedskrivningene endte under estimatet og utgjorde 
7,7 milliarder kroner for 2009. Konsernet leverte positive resultater 
hvert kvartal, og resultatet før nedskrivninger og skatt i 2009 ble 
18,7 milliarder kroner. 

Den 25. september offentliggjorde vi en fortrinnsrettsemisjon på 
14 milliarder kroner. Det ble gjennomført en fulltegnet aksjeemisjon 
til den laveste rabatt noen europeisk bank hadde fått gjennom krisen. 
Ved utgangen av 2009 hadde DnB NOR en kjernekapitaldekning på 
9,3 prosent og en egenkapitalandel på 5,6 prosent av balansen. Det 
gjør oss til en av de mest solide bankene i Europa. Vi står godt rustet 

til å møte våre kunders fremtidige fi nansieringsbehov og endringer i 
ramme betingelser i årene som kommer.

Jeg er imponert over de ansattes innsats gjennom året. Hver dag stod 
de på for våre kunder. Tap ble begrenset, kunderelasjoner ble tatt vare 
på, og nye ble etablert. 

DnB NOR gikk av med seieren i kategorien Boliglån over to millioner  

kroner i tidsskriftet Dine Pengers Bank-NM i 2009. For meg er det en 
bekreftelse på at vi også i et krevende år klarte å holde oppmerksom-
heten på våre kunder. Mens mange utenlandske banker ned skalerte 
sin virksomhet i Norge, styrket vi vår posisjon som ”hele Norges 
bank”. Blant personkunder i Norge hadde vi ved inngangen til 2010 
en markedsandel på 35 prosent i sparemarkedet og 28 prosent i 
lånemarkedet. 

Som markedsleder i de fl este segmenter har DnB NOR en unik 
utkikkspost til norsk økonomi. Mer enn 80 prosent av våre inntekter 
kommer fra virksomheten i Norge, og gjennom 2009 var våre ned-
skrivninger på utlån i Norge lavere enn det vi regner som normaliserte 
tap gjennom en økonomisk konjunktursyklus. 

Gjennom krisen iverksatte myndigheter på fi re kontinenter treffsikre 
og samordnede tiltak. Norske myndigheter brukte sin økonomiske 
handlefrihet til å gi noen av de sterkeste budsjettstimuliene i verden. 
De fl este økonomiske indikatorene snudde i løpet av sommeren 
2009, og DnB NOR Markets anslår en global BNP-vekst for 2010 på  
3,4 prosent. 

For Norges del ser det ved inngangen til 2010 bedre ut enn det vi fryk-
tet for et år siden, selv om enkelte næringer og bedrifter fremdeles er 

hardt rammet av at verdensøkonomien ennå sliter med over kapasitet 
på en rekke områder. 

Spenningen fremover er i stor grad knyttet til politiske beslutninger. 
Økende offentlig gjeld, underskudd i statsbudsjetter og frykt for negativ 
utvikling i østasiatiske økonomier er krevende problemstillinger på den 
internasjonale politiske dagsordenen.

Vi mener DnB NORs internasjonale strategi er robust i så måte. Våre 
hovedsatsingsområder, energi, shipping og fi skeri og havbruk, repre-
senterer viktige næringer for både de industrialiserte og de fremvok-
sende økonomiene. Gjennom bred internasjonal tilstedeværelse har 
vi et godt utgangspunkt for å realisere våre internasjonale ambisjoner. 
Videre har vi tro på at vår virksomhet i Baltikum representerer en god 
plattform for langsiktig vekst i våre geografi ske nærområder. 

I løpet av 2009 gjorde vi organisasjonsendringer, og vi jobber nå 
med å samordne og integrere virksomheten for å møte DnB NORs 
personkunder og små og mellomstore bedrifter i Norge på en bedre 
og mer enhetlig måte. Vi har et helt unikt distribusjonsapparat, med 

blant annet 218 bankfi lialer, 913 bank i butikk-
løsninger , 117 eiendomsmeglerkontorer og 
208 postkontorer. Våre internettbanker brukes 
av 1,6 millioner kunder, og 500 000 kunder 
bruker mobiltelefonen som bank. Målet er at 
kundene i større grad enn før skal oppleve at 
DnB NOR fremstår med ett ansikt mot markedet 
– uansett hvilken måte de velger å møte oss på.

Den delen av organisasjonen som jobber med 
de største internasjonale kundene, er også 

styrket. Vi er offensive og optimistiske på vegne av vår internasjonale 
satsing innenfor bransjer hvor vi har etablerte løsninger og kompe-
tanse til å lykkes.

Vi har også hatt en bred prosess for å formulere en ny visjon og nye 
verdier for konsernet. Vårt ønske for 2010 er at hver enkelt kunde skal 
oppleve at deres møte med DnB NOR er kjennetegnet av våre verdier: 
hjelpsom, profesjonell og initiativrik. 

I DnB NOR ønsker vi å skape varige verdier for kunder, eiere, ansatte 
og samfunnet. Jeg ser frem til en arbeidskrevende og spennende 
fremtid sammen med motiverte medarbeidere. 

Rune Bjerke
Konsernsjef

“Vårt ønske for 2010 er at hver enkelt 
kunde skal oppleve at deres møte med 
DnB NOR er kjennetegnet av våre verdier: 
hjelpsom, profesjonell og initiativrik.” 

DnB NOR I KORTE TREKK
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Utviklingen i fi nansmarkedene
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> Finanskrisen viste viktigheten av stabile fi nansinstitusjoner 
som ivaretar kundenes interesser og verdier over tid. DnB NOR,
hele Norges bank, har skapt verdier i over 170 år.
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UTVIKLINGEN I FINANSMARKEDENE

Kredittrisikomarginene ble i løpet av 2009 kraftig redusert i de inter-
nasjonale obliga sjonsmarkedene, og det ble igjen mulig for utvalgte 
fi nansinstitusjoner og bedrifter å fi nansiere seg i de internasjonale kapi-
talmarkedene. Marginene var fortsatt høyere enn før fi nansuroen. 

Utviklingen i 2009 må ses i lys av at fi nanskrisen allerede hadde 
vart lenge ved inngangen til året. Starten kan henføres til sommeren 
2007. Da oppstod det en tillitssvikt i de internasjonale kapitalmarke-
dene knyttet til verdipapirer som var basert på amerikanske boliglån 
med høy risiko. Disse verdipapirene, som det viste seg å være svært 
vanskelig å verdsette og omsette, var solgt til et stort antall fi nansinsti-
tusjoner i et betydelig omfang. Usikkerheten om hvem som satt med 
tapsutsatte eiendeler, førte til stor mistillit blant banker internasjonalt, 
slik at interbankmarkedene tørket ut. Disse markedene er normalt 
kilde til fi nansiering med løpetider fra én dag til 12 måneder. Plutselig 
ble aktiviteten meget kortsiktig. Hovedtyngden av tilgjengelig likviditet 
hadde løpetider på inntil én uke, og i noen grad inntil én måned. 
Enkelte delmarkeder var i perioder ute av funksjon. Usikkerheten 
og de dårlig fungerende markedene bidro således til at fl ere banker 
internasjonalt fi kk likviditets problemer allerede i løpet av tredje kvartal 
2007. Tilsvarende ble det langt vanskeligere for bankene å fi nansi-
ere seg med lån med løpetider ut over 12 måneder. Allerede fra 
starten av fi nansuroen i 2007 slo de negative effektene raskt inn i det 
dollarbaserte norske pengemarkedet. I praksis fastsettes de norske 
pengemarkedsrentene i markedet for fremtidig bytte av valuta mellom  
norske kroner og amerikanske dollar. For å fastsette norske renter 
trenger markedsaktørene tilgang på dollar med tilsvarende løpetid. Da 
tilgangen på dollar ble redusert og usikker, ble pengemarkedet i nor-
ske kroner tynt. Store bevegelser i amerikanske pengemarkedsrenter 
slo direkte inn i norske renter. 

I den første fasen klarte de norske og nordiske bankene seg likevel godt. 
De hadde avstått fra å investere i den type verdipapirer som var kilden til 
uroen. I Norge var obligasjoner med fortrinnsrett under etablering som et 
nytt fi nansieringsinstrument sommeren 2007. Investorene ville gjennom 
dette instrumentet få sikkerhet i de beste boliglånene. Denne typen lang-
siktig fi nansiering med fem til ti års løpetid var fortsatt tilgjengelig frem 
til høsten 2008. Norske banker kunne således opprettholde tilnærmet 
normal utlånsvirksomhet selv i et mer krevende innlånsmarked. For 
DnB NOR var det også positivt at DnB NOR Bank ASA ble oppgradert av 
ratingbyrået Standard & Poor’s til AA- i april 2008 i en periode da en lang 
rekke andre banker ble nedgradert. 

Etter at den amerikanske regjeringen ikke reddet investerings banken 
Lehman Brothers, slik at den måtte søke om konkursbeskyttelse 
15. september 2008, utviklet fi nansuroen seg i neste fase til å bli den 
mest alvorlige fi nanskrisen siden 1930-tallet. Dollarmarkedet mellom 
internasjonale banker tørket fullstendig inn, og selv markedet for obliga-
sjoner med fortrinnsrett stoppet å virke som fi nansieringskilde for norske 
og utenlandske banker. Med i dette bildet hører også at det innenlandske 
norske penge- og kapitalmarkedet av fl ere grunner er ganske lite, slik 
at de norske bankene henter inn en betydelig andel av sin fi nansiering 
fra utlandet. Eskaleringen av krisen kom således etter fl ere kvartaler 
med dårlig fungerende penge- og kapitalmarkeder. Etter hvert var kun 
kort siktig likviditet tilgjengelig, noe som bidro til å gradvis øke likviditets-
risikoen i banksystemet både i Norge og internasjonalt. 

I denne fasen, da de private bankene ikke lenger ønsket å låne 
hverandre penger annet enn på helt korte løpetider og andre private 
fi nansierings kilder søkte mot risikofrie alternativer som statspapirer, 
måtte sentralbanker og myndigheter sørge for likviditet til og fi nansiering 
av banksystemene. Det ble etablert ekstraordinære lånemuligheter for 
bankene i sentralbankene. I enkelte land var det frykt for at situasjonen 
skulle bli så uoversiktlig at innskuddskunder ville trekke sine midler ut 
av bankene. Danske og tyske banker fi kk en generell statlig innskudds-
garanti, uavhengig av beløp. I en rekke land, herunder i Sverige og 
Danmark, ble det etablert statlige garanti ordninger for langsiktige innlån 
til bankene. Innskuddsgarantiordningene ble styrket, og banker som 
var kommet i vansker, ble støttet av myndig hetene slik at innskytere og 
andre vanlige långivere ikke fi kk tap. 

Selv om norske banker fremstod som solide, innebar likevel den gene-
relle uroen internasjonalt at heller ikke de norske bankene lenger kunne 
påregne fi nansiering fra kapitalmarkedene annet enn på helt kortsiktig 
basis. I konkurranse med statsgaranterte alternativer i andre land var 
det også fare for at innskudd og plasseringer som ikke var dekket av 
den norske innskuddsgarantiordningen, kunne bli omplassert til andre 
lands banker. Det var frykt for at aktører ville spesialisere seg på å bistå 
kunder med å fl ytte innskuddsmidler fra norske banker til statsgaranterte 
innskudd i andre land. 

DnB NOR var opptatt av å gi myndighetene et best mulig bilde av 
situasjonen og medvirke til at hensiktsmessige tiltak ble iverksatt. Det 
ble pekt på at bankene i en situasjon med tilgang kun til helt kortsiktig 
fi nansiering ikke kunne opprettholde normal utlånsvirksomhet. Da ble 

Gjennom 2009 stabiliserte fi nansmarkedene seg og opplevde en gradvis bedring. Aksje-

markedene viste sterk stigning etter at bunnen ble passert i første kvartal 2009, men

i de fl este markeder er det fortsatt langt opp til nivåene fra slutten av 2007. 

UTVIKLINGEN I FINANSMARKEDENE
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likviditets risikoen for stor. Det ble derfor foreslått tiltak som ville sikre 
fi nansieringen også på lengre sikt, det vil si minimum tre år. 

Som ett av fl ere tiltak lanserte norske myndigheter 12. oktober 2008 en 
ordning for å sikre bankene langsiktig fi nansiering ved at staten byttet 
norske statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett. I den endelige 
utformingen av ordningen ble det  gitt anledning til å bytte obligasjoner 
med fortrinnsrett mot statskasseveksler rullerende over en periode på 
inntil fem år. Bankene kunne selge statskassevekslene og skaffe seg 
fi nansiering på den måten, eller bruke dem som sikkerhet for innlån fra 
andre. Vissheten om at DnB NOR og andre norske banker hadde en 
slik sikker fi nansieringskilde var sammen med andre tiltak tilstrekke-
lig til å skape ro rundt likviditetssituasjonen. Bytteordningen bidro til at 
DnB NOR og andre banker kunne utnytte tilgangen på kortsiktig, usikret 
fi nansiering på en bedre måte i utlånsvirksomheten enn det som ellers 
ville vært tilfelle. DnB NOR benyttet således i all hovedsak de mottatte 
statskassevekslene til å bygge likviditetsreserver. Staten på sin side 
fi kk gjennom ordningen en margin på minimum 0,4 prosentpoeng på 
bytteordningen med bankene. Norges Bank reduserte også kravene til 
sikkerhet for lån i sentralbanken og tilførte markedet lån i valuta.

Den første auksjonen knyttet til bytteordningen ble avholdt 24. november 
2008. I takt med normaliseringen av fi nansmarkedene ble ordningen 
faset ut høsten 2009, slik at de lengste avtalene vil løpe frem til septem-
ber 2014. Bytteordningen fi kk et samlet volum på 230 milliarder kroner, 
hvorav DnB NOR har inngått avtaler for 118 milliarder. Selv om tilgangen 
til langsiktig fi nansiering gjennom de private obligasjonsmarkedene var 
på bedringens vei ved utgangen av 2009, var bankenes innlånskost-
nader for langsiktig fi nansiering fremdeles på et langt høyere nivå enn 
før fi nanskrisen ble utløst sommeren 2007. 

Et viktig tiltak for å sikre tilliten til det norske fi nansielle systemet var 
etableringen av Statens fi nansfond på totalt 50 milliarder kroner i mars 
2009. Fondets formål var å kunne tilføre kjernekapital til norske banker 
som ønsket det. 34 banker søkte om kapitaltilskudd på til sammen 
6,7 milliarder kroner. Søkerbankenes forvaltningskapital utgjorde omtrent 
15 prosent av den samlede forvaltningskapitalen i norske banker. 
Etableringen av Statens fi nansfond gjorde at alle norske banker i praksis 
fi kk mer tid til å undersøke mulighetene for å hente egenkapital på ordi-
nær måte i kapitalmarkedene og å avvente en videre normalisering av 
markeds forholdene. For DnB NOR viste dette seg å bli svært fordelaktig.

Et annet tiltak var etableringen av Statens obligasjonsfond, som ble 
opprettet for å bidra til økt likviditet og kapitaltilgang til det norske 
kredittobligasjonsmarkedet. Obligasjonsfondet forvaltes av Folketrygd-
fondet og har en samlet ramme på 50 milliarder kroner. Etter hvert som 
forholdene normaliseres vil obligasjonsfondet gradvis bli bygget ned og 
til slutt avviklet. 

UTVIKLINGEN I REALØKONOMIEN
Internasjonal økonomi var i 2009 sterkt preget av krisen i fi nansmar-
kedene og ringvirkningene av denne. For å stimulere den økonomiske 
aktiviteten senket sentralbankene sine styringsrenter til historisk lave 
nivåer. Sentralbankene i fl ere land gjennomførte også såkalte kvantitative 
lettelser i pengepolitikken. Dette skjedde ved kjøp av både statsobligasjo-
ner og private verdipapirer. Hensikten med de kvantitative lettelsene var 
å tilføre likviditet og redusere rentenivået på verdipapirer med lang løpetid. 

Finanskrisen ga et uvanlig brått omslag i realøkonomien og ledet til det 
kraftigste tilbakeslaget i internasjonal økonomi etter andre verdenskrig. I 
mange land falt industriproduksjonen med 20-30 prosent i løpet av noen 
kvartaler. Den samlede verdiskapingen falt også betydelig, og arbeids-
ledigheten steg markert. Etter hvert stanset fallet i produksjonen, og i 
andre halvår 2009 ble det stadig klarere tegn på en forsiktig økonomisk 
oppgang. Finanspolitikken ble brukt aktivt for å dempe konjunkturned-
gangen samtidig som konjunkturnedgangen bidro til lavere inntekter 
og økte utgifter til blant annet arbeidsledighetstrygd. De fi nanspolitiske 
tiltakene var nødvendige for å stimulere den økonomiske aktiviteten, men 
bidro også til raskt økende statsgjeld. I mange land økte statsgjelden 
så mye at den la press på statsfi nansene og skapte usikkerhet om den 
økonomiske utviklingen. Høy gjeld i privat sektor skapte også et behov 
for konsolidering i næringslivet og husholdningene. Dette kan bidra til å 
legge en demper på den økonomiske veksten fremover. 

Norsk økonomi har også blitt påvirket av den globale konjunkturned-
gangen både via handelen med utlandet og gjennom internasjonale 
fi nansmarkeder. Deler av eksportindustrien og bygg- og anleggs-
næringen har blitt sterkt rammet. Til tross for en markert konjunktur-
nedgang har ikke arbeidsledigheten økt mye i Norge. En årsak er at 
motkonjunkturpolitikken har vært sterkere enn i de fl este andre land. 
Oljevirksomheten har også bidratt til å stabilisere norsk økonomi gjen-
nom at investeringene i sektoren har blitt opprettholdt på et høyt nivå. 
Dette skyldes at disse investeringene i betydelig grad preges av lang 
tid fra beslutning til gjennomføring. Finanskrisen ga en rask svekkelse 
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av den norske kronen mot både euro og dollar, noe som lettet presset 
på konkurranseutsatt næringsliv. Kronesvekkelsen ble delvis reversert 
gjennom 2009 som følge av at norske renter ble satt opp raskere enn i 
de fl este andre land. 

Økningen i arbeidsledigheten ble også motvirket av at mange inn-
vandrere som arbeidet på kortsiktige kontrakter, vendte hjemover da 
nedgangen kom i norsk økonomi. Økt tilstrømming til høyere utdanning 
har også redusert tilbudet av arbeidskraft og dermed ledigheten. Norsk 
økonomi er fortsatt inne i en lavkonjunktur, men viser klare tegn til 
bedring. Det er særlig privat og offentlig forbruk og offentlige investerin-
ger som bidrar positivt, men også eksporten av tradisjonelle varer har 
igjen begynt å vokse. Boliginvesteringene og investeringene i nærings-
livet trekker fortsatt ned, men sterk vekst i boligprisene ventes ganske 
raskt å bidra til at boligbyggingen igjen tar seg opp.

Husholdningenes gjeld i prosent av disponibel inntekt var ved utgangen 
av 2009 kommet opp på et historisk høyt nivå. Lave renter og stigende 
boligpriser bidro til dette. For husholdningene samlet sett var likevel den 
fi nansielle situasjonen god. 

DnB NOR OG FINANSKRISEN
DnB NOR kom seg godt gjennom fi nanskrisen i 2009. Dette skyldes 
dels at Norge som konsernets dominerende hjemmemarked har hatt en 
mindre negativ økonomisk utvikling enn de fl este andre land. Det gunstige 
nasjonaløkonomiske utgangspunktet i Norge har gjort det mulig med 
sterke stimulanser fra myndighetenes side. Konsernet har imidlertid også 
fått betalt for en bevisst og konservativ kredittstrategi over lang tid basert 
på erfaringer fra bankkrisen i Norge rundt 1990. DnB NOR har i tillegg hatt 
en moderat likviditetsrisiko og ingen likviditetsrisiko knyttet til forpliktelser 
utenfor balansen. Konsernet har i lang tid lagt vekt på å være åpen overfor 
investorer i kapitalmarkedene. Dette har gitt tillit i en utfordrende tid. 

DnB NOR tilstrebet i 2008 og 2009 å opprettholde tilnærmet normal 
kreditt virksomhet i det norske markedet. Bytteordningen gjorde at 
boliglånene i betydelig grad ble selvfi nansierende og ikke forårsaket 
noen større økning i fi nansieringskostnadene. Fordelene med denne 
ordningen ble videreført til personkundeområdet og sikret norske bolig-
lånskunder tilgang på boliglån til gunstige priser. 

På bedriftssiden har banken prioritert eksisterende kunder. Kreditt-
strategiene er i hovedsak blitt videreført uten større innstramninger. 

Når kundene likevel kan oppfatte det som vanskeligere å få lån, skyldes 
dette primært at fremtidsutsiktene for bedrifter og prosjekter har fremstått 
som svakere enn tidligere. Bedriftskundene har opplevd at rentene er 
blitt satt mindre ned enn det som følger av endringene i pengemarke-
det. Det skyldes at DnB NOR som andre banker har fått en betydelig 
økning i egen fi nansieringskostnad i kapitalmarkedene. I noen grad er 
også kredittrisikomarginene blitt økt for å avspeile kundenes svekkede 
kredittkvalitet. 

På fi nansieringssiden var DnB NOR godt posisjonert ved at DnB NOR 
Boligkreditt ble etablert sommeren 2007, og et betydelig volum av bolig-
lån var klart til overfl ytting fra banken til dette selskapet for utstedelse av 
obligasjoner med fortrinnsrett. Helt fra uroen startet i de internasjonale 
fi nansieringsmarkedene høsten 2007 og frem til utgangen av 2009 
bestrebet DnB NOR seg på å gradvis øke løpetiden på sine innlån 
og utnyttet de periodene da markedsforholdene var relativt gunstige. 
DnB NOR var en av de første bankene som kunne hente fem års usikret 
seniorgjeld våren 2009. Ved utgangen av 2009 var gjennomsnittlig 
lengde på innlånene økt fra 2,7 til 3,0 år. Likviditetsrisikoen var blitt 
betydelig  redusert. 

DnB NOR økte egenkapitalen med om lag 14 milliarder kroner i desem-
ber 2009 gjennom en utvidelse av aksjekapitalen med fortrinnsrett for 
eksisterende aksjonærer. Det var et offensivt tiltak for å styrke konsernets 
muligheter til å tilfredsstille kundenes fi nansieringsbehov, utnytte nye for-
retningsmuligheter og gjøre det mulig for DnB NOR å raskere gjenoppta 
en normal utbyttepolitikk. Gjennom aksjekapitalutvidelsen og styrking av 
kapitalgrunnlaget ved tilbakeholdt overskudd er konsernet godt posisjo-
nert til å tilfredsstille de strengere regulatoriske kravene til soliditet som er 
varslet. Konsernet har en kjernekapital som i det alt vesentlige består av 
ordinær egenkapital. 

DnB NOR valgte å hente ny egenkapital på ordinær måte og ikke benytte 
mulighetene som Statens fi nansfond ga. Bakgrunnen for dette var at 
en ordinær aksjekapitalutvidelse ga permanent kapital til vilkår som 
fremstod som attraktive for aksjonærene. I tillegg ga denne løsningen 
mulighet for mer fl eksibel anvendelse av midlene og større forretnings-
messig handlingsrom. 

iTraxx Europa Energi 5 år 

iTraxx Europa Industri 5 år
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Forretningsområder
Inndeling og styring av virksomheten 20 // Retail Norge 22 // Storkunder og internasjonal 26
DnB NOR Markets 30 // Liv og kapitalforvaltning 34 // DnB NORD 38 // Stabs- og støtteområder 40

> DnB NOR er Norges største fi nanskonsern, og vår nasjonale
og internasjonale virksomhet gir kundene et fullverdig tilbud.
Gjennom hjelpsomhet skal vi bidra til gode opplevelser for kundene. 
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FORRETNINGSOMRÅDER

INNDELING OG STYRING AV VIRKSOMHETEN

Forretningsområdene har fullt resultatansvar for sin virksomhet. I tillegg 
har de ansvar for kunderelasjonene, for betjening av defi nerte kunde-
segmenter og for at konsernets produkter er tilpasset markedets behov. 
Ansvaret omfatter kundepleie, distribusjon og risikovurdering samt 
produktutvikling, produksjon og prising av produktene. 

De sentrale stabs- og støtteområdene ivaretar infrastrukturoppgaver for 
de operative enhetene samt driftsoppgaver som kan ivaretas kostnads-
effektivt for fl ere områder under ett. I tillegg ivaretas konsernoppgaver 
for styrende organer og konsernledelsen. Forretningsområdene kan 
påvirke stabs- og støtteområdene gjennom endringer i etterspørsel og 
behov.

INTERN STYRING AV VIRKSOMHETEN I 2009
Det er utarbeidet differensierte fi nansielle og operasjonelle mål for de 
ulike områdene som skal bidra til at DnB NOR-konsernet når sine mål. 
DnB NOR legger vekt på områdenes bidrag til verdiskaping i konsernet 
gjennom å følge utviklingen i fi nansielt resultat, defi nert som områdets 
resultat etter nedskrivninger og skatt fratrukket en beregnet kapital-
kostnad på kapital som er allokert til området. I tillegg er kapitalavkast-
ning, defi nert som oppnådd resultat etter skatt i forhold til allokert 
kapital, et av de viktigste fi nansielle målene for forretningsområdene. 
I styringen av forretningsområdene er allokert kapital basert på 
DnB NORs modell for beregning av kapitalbehov knyttet til ulike risiko-
former i virksomheten. Se nærmere beskrivelse under ”Kapitalstyring 
og risikokategorier” på side 58. 

Samarbeid mellom forretningsområdene er et viktig ledd i DnB NORs 
strategi. Et bredt spekter av produkter, tjenester og distribusjonskanaler 
gjør at konsernet kan tilby løsninger for kundene på tvers av forret-
ningsområdene. DnB NORs fi nansielle styringsmodell og operasjonelle 
organisering legger til rette for salg av produkter og tjenester fra hele 
konsernets bredde. For de fl este typer transaksjoner mellom forret-
ningsområdene er prissettingen regulert gjennom interne avtaler, hvor 
prinsippet er markedsmessige vilkår. Enkelte transaksjoner gir imidler-
tid grunnlag for inntektsføring i fl ere forretningsområder. I situasjoner 
hvor gjennomføring av transaksjoner er avhengig av utstrakt samarbeid 
mellom fl ere enheter og hvor det er vanskelig å kvantifi sere de enkelte 
enhetenes bidrag, blir netto inntekter fra transaksjonen ført i sin helhet 
hos de samarbeidende enhetene.

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

OPERASJONELL ORGANISERING
Med virkning fra 1. juli 2009 ble organiseringen av konsernets virksomhet 
i regionnettet i Norge endret ved at betjening av personkunder og små 
og mellomstore bedriftskunder ble samlet i ett forretningsområde, Retail 
Norge. Ansvaret for de største norske bedriftskundene og den internasjo-
nale virksomheten ble lagt til forretningsområdet Storkunder  og internasjo-

DnB NORs operasjonelle virksomhet bestod fra 1. juli 2009 av forretningsområdene 

Retail Norge, Storkunder og internasjonal, DnB NOR Markets og Liv og kapitalforvaltning. 

Forretningsområdene er selvstendige resultatområder og har ansvar for betjening av alle 

konsernets kunder og for det totale tilbudet av produkter. DnB NORD følges også opp som 

et eget resultatområde. Stabs- og støtteområdene ivaretar felles drifts- og konsernoppgaver.

Marked og kommunikasjon Corporate Centre
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Retail Norge 
Storkunder og 
internasjonal DnB NOR Markets

Liv og 
kapitalforvaltning DnB NORD

Resultat i millioner kroner 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Sum inntekter 18 753 17 288 8 591 8 431 7 243 5 685 3 562 2 902 2 242 2 468 

Sum driftskostnader 10 185 9 620 1 806 2 021 1 913 1 749 2 211 2 153 2 589 1 704 

Driftsresultat før nedskrivninger 8 569 7 669 6 785 6 410 5 331 3 936 1 351 748 (347) 764 

Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler 1 0 0 17 0 0 (13) 19 

Netto nedskrivninger utlån og garantier 1 586 1 267 1 128 212 0 1 3 929 1 388 

Driftsresultat før skatt 6 984 6 402 5 657 6 216 5 331 3 935 1 351 748 (4 289) (605) 

Balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder (gjennomsnitt) 1) 713 664 372 329 84 75

Innskudd fra kunder (gjennomsnitt) 1) 368 353 227 196 21 22

Midler til forvaltning (utgangen av perioden)

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 2) 26,1 23,6 13,4 17,4 69,8 58,0 16,6 3,2 (34,4) (5,8)

Kostnadsgrad 3) 53,2 55,1 21,0 24,0 26,4 30,8 62,1 74,2 73,5 63,7

Innskuddsdekning 51,6 53,1 61,2 59,6 25,6 29,4

1) Nominelle verdier. Inkluderer henholdsvis utlån til og innskudd fra kredittinstitusjoner.       
2)   Avkastning er beregnet i forhold til allokert risikojustert kapital. Ved beregningen benyttes resultat etter skatt, basert på en forventet skattesats på 28 prosent for Retail Norge, Storkunder og 

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

FORRETNINGSOMRÅDER

Retail Norge Storkunder og
internasjonal

DnB NOR
Markets

Liv og
kapitalforvaltning
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> FINANSIELL UTVIKLING

nal. Omorganiseringen skal gi enda bedre utnyttelse av konsernets bredde 
og spisskompetanse gjennom å koordinere aktivitetene i lokalmarkedene. 
Målet er å styrke relasjonene til kundene i alle segmenter og å gjøre det 
mulig å utnytte konsernets størrelse ved å samle og effektivisere driften.

For å få en bedre koordinering av konsernets forsikringstilbud til 
kundene  ble all forsikringsvirksomhet, det vil si pensjonssparing, livs- og 
skadeforsikring, samlet i ett forretningsområde fra begynnelsen av 2010. 
Forretningsområdet Liv og kapitalforvaltning skiftet da navn til Forsikring  
og kapitalforvaltning, og ansvaret for DnB NOR Skadeforsikring ble 
overført fra Retail Norge.

DnB NORD er eid med 51 prosent av DnB NOR, men er fullt konsolidert 
i regnskapet og følges opp som et eget resultatområde. DnB NORs styre 

vedtok 30. desember 2009 å iverksette en vurdering av samarbeidet i 
DnB NORD. I henhold til aksjonæravtalen skal en slik vurderings periode 
vare til utgangen av juli 2010, hvoretter hver av eierne må varsle den 
annen part om sin holdning til videre samarbeid. Et mulig utfall av vur-
deringsperioden er at en av eierne ønsker å endre samarbeidsform eller 
gå ut av samarbeidet. Avtalen regulerer videre prosedyrer dersom en av 
eierne ønsker å benytte sin opsjon til å kjøpe ut den andre. I utgangspunk-
tet har DnB NOR opsjon på DnB NORDs virksomhet i Baltikum, mens 
NORD/LB har førsterett på å kjøpe virksomheten i Polen. 

Som et ledd i samordning og effektivisering av driften har de sentrale 
støtteområdene i større grad fått et konsernansvar for interne leveranser. 
Sentraliserte støttefunksjoner skal sikre samordning, konsolidering og profe-
sjonalisering av leveranser på tvers av ulike enheter i DnB NOR-konsernet.  
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Fra 1. juli 2009 ble ansvaret for betjening av konsernets 2,3 millioner personkunder-

kunder og om lag 100 000 norske bedriftskunder samlet i Retail Norge. Målet er at en 

koordinert betjening av kundesegmentene skal bidra til bedre kundetilfredshet ved å gjøre

tjenestene mer tilgjengelige og ved å gi kundene god personlig rådgivning. Driftsresultat 

før skatt utgjorde 6 984 millioner kroner i 2009, som var en økning på 582 millioner 

sammenlignet med 2008. Volumutviklingen var positiv og utviklingen i mislighold 

og nedskrivninger tilfredsstillende. 

RETAIL NORGE

FORRETNINGSOMRÅDER

Resultat i millioner kroner 2009 2008 Endring 

Netto renteinntekter 14 998 13 571 1 427 

Andre driftsinntekter 3 756 3 717 38 

Sum inntekter 18 753 17 288 1 465 

Driftskostnader 10 185 9 620 565 

Driftsresultat før nedskrivninger 8 569 7 669 900 

Netto gevinster varige driftsmidler 1 0 1 

Netto nedskrivninger utlån 1 586 1 267 319 

Driftsresultat før skatt 6 984 6 402 582 

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 713,3 664,1 49,2 

Innskudd fra kunder 367,7 352,5 15,2 

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 1) 26,1 23,6 

Ordinær kostnadsgrad 2) 53,2 55,1 

Innskuddsdekning 51,6 53,1 

1) Beregnet på grunnlag av allokert risikojustert kapital.
2) Kostnadsgrad korrigert for nedskrivninger av goodwill.
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FORRETNINGSOMRÅDER

FINANSIELL UTVIKLING 
Kraftig fall i rentenivået fra høsten 2008 og gjennom første halvår 2009 
bidro til å opprettholde etterspørselen etter boliglån i 2009. Redusert 
aktivitet blant små og mellomstore bedrifter ga lavere etterspørsel etter 
langsiktig fi nansiering, redusert volum av byggelån og lavere trekk på kas-
sekreditter. Utlånene økte i gjennomsnitt med 7,4 prosent. Innskuddene 
viste en positiv utvikling, med en økning på 4,3 prosent i gjennomsnitt 
sammenlignet med 2008, primært som følge av vekst i personmarkedet. 
Obligasjoner med fortrinnsrett basert på boliglån i DnB NOR Boligkreditt 
utgjorde en viktig fi nansieringskilde som supplement til kundeinnskudd. 
Ved utgangen av 2009 var 82 prosent av utlånsvolumet i Retail Norge 
fi nansiert med innskudd og slike obligasjoner. 

Økt risikoprising, behov for å kompensere for økende fi nansieringskost-
nader og midlertidige effekter relatert til at varslingsfristen for rente-
endringer medførte forsinkelser i renteendringer for kundene, bidro til 
en økning i marginer på utlån målt i forhold til pengemarkedsrenten 
fra 2008 til 2009. Tilsvarende midlertidige virkninger av varslingsfrister, 
kombinert med økt konkurranse om innskudds midlene, presset inn-
skuddsmarginen markant i 2009. Totalt sett økte margininntektene. 

Netto andre driftsinntekter viste en liten økning fra 2008. Boligom set-
ningen i Norge bedret seg gjennom året og ga økte inntekter fra eien-
domsmegling, og også inntektene fra betalingsformidlingen viste positiv 
utvikling. Virksomheten i Sverige ga lavere inntekter i 2009.

Retail Norge skrev ned goodwill knyttet til investeringer i Sverige med 
til sammen 202 millioner kroner i 2009. Nedskrivningene skyldtes 
dels endret strategi og dels redusert aktivitet som følge av fi nansuroen. 
Driftskostnadene fratrukket goodwillnedskrivninger viste en økning 
på 4,9 prosent fra 2008. Økningen skyldtes generell lønnsvekst, økte 
IT-utviklingskostnader, avskrivninger på operasjonell leasing i DnB NOR 
Finans og overtagelse av fi nansrådgivere fra Posten Norge. Konsernets 
kostnadsprogram bidro til å redusere kostnadene med 175 millioner 
kroner i 2009. Kostnadsgraden eksklusive goodwillnedskrivninger ble 
redusert fra 55,1 prosent i 2008 til 53,2 prosent i 2009. 

Kvaliteten i utlånsporteføljen var solid. For personkunder var netto 
nedskrivninger på et meget lavt nivå, og også for bedriftskunder var 
utviklingen tilfredsstillende. Netto nedskrivninger i forhold til gjennom-
snittlige netto utlån økte fra 0,19 prosent i 2008 til et fortsatt lavt nivå på 

0,22 prosent i 2009. Netto nedskrevne engasjementer utgjorde 4,7 mil-
liarder kroner i gjennomsnitt i 2009, en økning fra 3,1 milliarder året før.

VIRKSOMHETEN
Retail Norge har ansvar for betjening av personkunder og små og 
mellom store bedriftskunder i Norge. Virksomheten er basert på 
merkevarene DnB NOR, Postbanken og Nordlandsbanken, mens 
kredittkort også distribueres gjennom eksterne samarbeidspartnere 
under merkevaren Cresco. Forretningsområdet er inndelt i sju geo-
grafi ske divisjoner. I tillegg er Postbanken, DnB NOR Privatbank og 
Telefon- og nettbank organisert som egne divisjoner. Datterselskapene  
DnB NOR Boligkreditt, DnB NOR Finans, DnB NOR Eiendoms-
megling, Postbanken Eiendomsmegling og DnB NOR Skadeforsikring 
samt Svensk Fastighetsförmedling og SalusAnsvar i Sverige inngår 
også i forretningsområdet . 

DnB NOR har som mål å være den foretrukne og ledende banken 
i Norge for små og mellomstore bedrifter. Retail Norge bygger opp 
under denne strategien gjennom å være lokalbank og samtidig gi 
bedriftene tilgang til alt et stort konsern kan tilby av kompetanse og 
løsninger. Bedriftenes ulike behov imøtekommes gjennom et bredt 
produktspekter og løsninger av høy kvalitet som gir valgfrihet for 
kundene. 

Retail Norge betjener en stor kundebase bestående av 2,3 millioner 
personkunder og om lag 100 000 bedriftskunder i Norge. Ved utgan-
gen av 2009 hadde 1,4 millioner kunder kundeprogrammer og pro-
duktpakker. Antallet er økende, og det innebærer at en stadig større 
andel av kundene velger å benytte fl ere av konsernets produkter. 

DnB NOR Boligkreditt hadde en utlånsportefølje på 334 milliarder 
kroner ved utgangen av 2009. Selskapet er et viktig verktøy for å sikre 
konsernet tilgang til langsiktig fi nansiering gjennom utstedelse av 
obligasjoner med fortrinnsrett. Kredittvurderingsbyråene har gitt AAA-
rating til obligasjonslånene utstedt av DnB NOR Boligkreditt, og den 
gode klassifi seringen sikrer banken tilgang til rimeligere fi nansiering 
og dermed økt konkurransekraft. 

DnB NOR er markedsleder i det norske markedet, og Retail Norge 
hadde gjennomsnittlig 713 milliarder kroner i utlån og 368 milliarder  
i innskudd i 2009. Markedsandelen i totalmarkedet for utlån til 
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lønns tagere var på 28,4 prosent ved utgangen av desember, mens 
markedsandelen for innskudd og total sparing fra lønnstagere 
utgjorde henholdsvis 32,4 og 35,0 prosent på samme tidspunkt. 

Gjennom konsernets kostnadsprogram er målet å redusere 
kostnadene  i Retail Norge med totalt 543 millioner kroner innen 
utgangen av 2012. Ved utgangen av 2009 lå området foran planen, 
og kostnads effektiviserende tiltak med en årlig effekt på 314 millioner 
kroner var realisert, hvorav nye tiltak i 2009 stod for 175 millioner. 

Høstens kundetilfredshetsmålinger viste en klar bedring for viktige 
kundegrupper i forhold til tidligere. Økt kundekontakt og konkurranse-
dyktige betingelser har bidratt til den positive utviklingen. Informasjon  
fra hyppige kundeundersøkelser skal danne grunnlag for at Retail 
Norge raskere kan imøtekomme kundenes behov og endrede 
markedsforhold. Målet er å oppnå en ytterligere bedring i kundenes 
tilfredshet. Retail Norge vil holde et høyt aktivitetsnivå for å forsvare og 
øke markeds andelene og for å oppnå en sunn vekst basert på lønn-
somhet og akseptabel  risiko. Økt kryssalg og samarbeid med andre 
enheter i konsernet er en viktig del av strategien.

Norges største distribusjonsnett 
DnB NORs distribusjonsnett er det klart største innen bank og fi nans 
i Norge. Fysisk tilstedeværelse, velutbygde telefon- og nettbanker og 
bankløsninger på mobil representerer en viktig styrke for konsernet. 
Kundenes behov for rådgivning, produkter og tjenester ble i 2009 
dekket gjennom 163 DnB NOR bankkontorer, 37 SAGA investerings-
sentre, 50 bedriftsrådgivningssentre, DnB NOR Private Banking, 
telefon- og nettbankene, mobilbanktjenester samt Bank i Butikk på 
932 steder . Nordlandsbanken hadde 16 bankkontorer. Postbanken  
hadde 39 kunde sentre og betjente i tillegg kundene gjennom 
208 postkontorer   og 1 233 salgssteder innenfor Post i Butikk. 

Banktjenester på mobil er i kraftig vekst. DnB NOR er ledende i 
utviklingen  av disse løsningene og hadde ved utgangen av året ca. 
550 000 brukere av SMS-tjenester. Tjenestene saldo og varslinger 
er mest brukt. Nye og etterspurte SMS-tjenester for bedriftskundene 
ble lansert i oktober 2009, og ved utgangen av 2009 var DnB NOR 
Nordens eneste bank med slike tjenester til bedriftsmarkedet. 

BankID på mobil er nå gjort tilgjengelig for alle personkunder. 
Løsningen kan brukes til pålogging til nettbanken og til å bekrefte 
fl ere tjenester. DnB NOR og Postbanken var først ute med mulig-
heten til e-signering av lån med BankID, der også medlåntager kan 
signere lånet i nettbanken. Tjenesten ble lansert 2. november 2009, 
og per 31. desember var om lag 2 100 lån signert på denne måten. 
E-signering forenkler og effektiviserer låneprosessen for både kundene 
og banken.

Fra 1. januar 2009 ble DnB NOR ansvarlig for alle banktjenester på 
Oslo Lufthavn, Gardermoen, en avtale som gjelder for fem år. Bank-
kontoret ble tildelt Oslo Lufthavns Servicepris for 2009 som beste 
servicebedrift på fl yplassen. Fra 1. februar 2010 har DnB NOR inngått 
avtale om banktjenester på Trondheim Lufthavn, Værnes. 

Datterselskapet DnB NOR Finans er blant Norges største fi nansie-
ringsselskaper. I tillegg har selskapet virksomhet både i Sverige og i 
Danmark. Hovedproduktene er leasing, utleie av IKT-utstyr, factoring, 
bilfi nansiering og biladministrasjon under merkenavnet Autolease. 
DnB NOR Kort har ansvar for kredittkort- og forbruksfi nansierings-
tjenester i DnB NOR-konsernet. I tillegg har DnB NOR Kort lisens til 
å utstede American Express personkundekort i Norge. 

Gjennom etableringen av DnB NOR Skadeforsikring er DnB NOR posi-
sjonert for å tilby komplette forsikringsløsninger distribuert gjennom 
bankens distribusjonsnett. Fra februar 2010 ble forsikringsvirksom-
heten i konsernet samlet, og ansvaret for DnB NOR Skadeforsikring 
ble overført til forretningsområdet Forsikring og kapitalforvaltning. 
Eiendomsmegling er en viktig kanal for formidling av boliglån og spare-
produkter. DnB NOR Eiendom var ved utgangen av 2009 lokalisert på 
89 steder i Norge. Postbanken Eiendom hadde 27 kontorer, og Svensk 
Fastighetsförmedling, som driver med eiendomsmegling i Sverige, 
hadde 213 kontorer. SalusAnsvar er en uavhengig distributør av liv- og 
pensjonsforsikring, skadeforsikring og bankprodukter til medlemmer 
av foreninger og fagforbund i Sverige. 

Tilfredse medarbeidere 
DnB NOR gjennomfører årlig en måling av medarbeidernes tilfredshet. 
Undersøkelsen viser at det er høy tilfredshet med arbeidsplassen blant 
de ansatte.

Kompetente og motiverte medarbeidere er en viktig betingelse for å 
lykkes i markedet. Forretningsområdets medarbeidere har betydelig 
kompetanse innenfor fi nansiell rådgivning, konsernets brede produkt-
tilbud, lokalt næringsliv, ulike bransjer og risikovurdering. 

Kompetanseutvikling er et prioritert område, og et betydelig antall 
medarbeidere deltok i 2009 på en rekke omfattende kompetanse-
utviklingstiltak, program for ledelsesutvikling, opplæring innenfor 
risikovurdering og trening innenfor etikk og dilemmahåndtering.

Antall årsverk i Retail Norge var 5 090 ved utgangen av desember 
2009, hvorav 4 660 årsverk i Norge og 430 i utenlandske enheter. 
Pågående effektiviseringstiltak har gitt bemanningsreduksjoner i 
virksomheten  i Norge.

FREMTIDSUTSIKTER
Norsk økonomi er fortsatt preget av det internasjonale tilbakeslaget, 
men Norge har klart seg bedre gjennom den økonomiske lavkonjunk-
turen enn de fl este andre land. De kraftige penge- og fi nanspolitiske 
stimulansetiltakene virker, kredittmarkedene fungerer bedre, og faren 
for konkurser som følge av mangel på kreditt er derfor redusert. 
Imidlertid er kapasitetsutnyttelsen i industrien på rekordlave nivåer, og 
tilgangen på nye ordre har falt markert og tilsier svekket produksjon 
utover i 2010. Lavt rentenivå, dempet stigningstakt i arbeidsledigheten 
og økt fremtidstro bidro til at boligprisene økte gjennom 2009, og de 
ventes å øke moderat også i året som kommer. 

Det ventes at konjunkturnedgangen vil prege virksomheten i Retail 
Norge også i 2010. Stabil etterspørsel etter boliglån vil bidra til utlåns-
vekst, mens utlån til næringslivet ventes å holde seg på et stabilt nivå. 
Netto nedskrivninger i bedriftskundesegmentet ventes å øke, men 
ventes fortsatt å være innenfor et normalisert nivå. 

FORRETNINGSOMRÅDER



26 DnB NOR ÅRSRAPPORT 2009

Konsernets virksomhet rettet mot store norske bedrifter og hele den internasjonale 

bankvirksomheten ble fra 1. juli 2009 organisert i forretningsområdet Storkunder og 

internasjonal. Aktører innen norsk og internasjonalt næringsliv tilbys konsernets brede 

spekter av fi nansielle tjenester, og forretningsområdet skal bygge gode relasjoner og bistå 

konsernets kunder med fi nansielle tjenester tilpasset markedssituasjonen. Driftsresultat før

skatt ble 5 657 millioner kroner i 2009, som var en reduksjon på 9,0 prosent fra 2008 som

følge av høyere nedskrivninger på utlån. Volumene ble betydelig redusert gjennom året som

følge av både en styrket norsk krone mot sentrale valutaer og lavere aktivitet i markedet. 

STORKUNDER OG INTERNASJONAL

FORRETNINGSOMRÅDER

Resultat i millioner kroner 2009 2008 Endring 

Netto renteinntekter 6 066 6 097 (32) 

Andre driftsinntekter 2 525 2 334 191 

Sum inntekter 8 591 8 431 160 

Driftskostnader 1 806 2 021 (215) 

Driftsresultat før nedskrivninger 6 785 6 410 375 

Netto gevinster varige driftsmidler 0 17 (17) 

Netto nedskrivninger utlån 1 128 212 916 

Driftsresultat før skatt 5 657 6 216 (558) 

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 371,8 329,2 42,6 

Innskudd fra kunder 227,4 196,3 31,1 

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 1) 13,4 17,4 

Ordinær kostnadsgrad 21,0 24,0 

Innskuddsdekning 61,2 59,6 

1) Beregnet på grunnlag av allokert risikojustert kapital.
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FINANSIELL UTVIKLING
Det generelle rentenivået i Norge ble betydelig redusert gjennom 2009, 
noe som bidro til en nedgang i netto renteinntekter på 32 millioner kroner 
fra 2008. Den ordinære driften ga en økning i netto renteinntekter på 
781 millioner kroner, mens inntekten av allokert kapital ble redusert som 
følge av et lavere rentenivå. Finansieringskostnadene var høye gjen-
nom hele året, og det var nødvendig å øke utlånsmarginene i forhold til 
pengemarkedsrenten for å dekke inn kostnadene. Utlånsmarginene målt 
mot pengemarkedsrenten ble bedret i alle segmenter fra 2008, og for 
forretningsområdet samlet økte utlånsmarginene med 0,31 prosentpoeng 
på gjennomsnittsbasis fra 2008 til 2009. Innskuddsmarginen ble redusert 
med 0,13 prosentpoeng sammenlignet med 2008, og samtlige segmenter 
viste en reduksjon. Innskuddsmarginene ble svekket av et stabilt, lavt 
rentenivå samtidig som konkurransen om innskudd økte. 

Utlån til kunder viste en økning på gjennomsnittsbasis fra 2008 til 2009, 
men ble redusert med 17,6 prosent fra utgangen av 2008 til utgangen av 
2009. Hovedårsaken til reduksjonen var styrkingen av den norske kronen 
målt mot sentrale valutaer, spesielt amerikanske dollar. Valutakurseffek-
tene stod for 9,6 prosentpoeng av den samlede reduksjonen i utlån. Om 
lag 50 prosent av forretningsområdets utlån var i amerikanske dollar, og 
strategiske satsingsområder som energi og shipping hadde en betydelig 
eksponering i dollar. DnB NORs strategi om å holde en lav risikoprofi l i 
porteføljen var førende i kredittgivningen gjennom hele året.

Innskudd fra kunder viste en økning på gjennomsnittsbasis fra 2008 til 
2009, men ble redusert mot slutten av året. Kursen på norske kroner var 
av stor betydning også for innskuddsutviklingen. 

Inntekter fra betalingsformidling viste en stabil utvikling fra 2008 til 2009. 
Kryssalget mellom Storkunder og internasjonal og konsernets produkt-
områder ble påvirket av kundenes forholdsvis lave aktivitetsnivå gjennom 
året, og inntektene ble noe redusert fra 2008. Netto inntekter fra kryssalg 
ga et bidrag til Storkunder og internasjonal på 1 268 millioner kroner i 
2009. Driftskostnadene og antall årsverk var stabile gjennom hele året. 

Nivået på netto nedskrivninger på utlån viste en økning fra 2008. Målt i 
forhold til gjennomsnittlig utlånsvolum utgjorde nedskrivningene 0,30 pro-
sent, sammenlignet med 0,06 prosent i 2008.  

Forretningsområdets kredittgivning var i overensstemmelse med 
konsernets strategi og ønsket risikoprofi l. Kvaliteten på porte føljen var 
tilfredsstillende innenfor alle bransjer, men det var en negativ utvikling 
gjennom året som følge av de generelle markedsforholdene. Flere av 
forretningsområdets kunder fi kk merke konsekvensene av den vanske-
lige fi nansielle situasjonen i 2009, og omfanget av problemengasjemen-
ter økte.
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Resultater i millioner kroner

Shipping, 
offshore 

og logistikk
Internasjonale 
konsernkunder

Nordiske
 konsern-

kunder
Divisjon 

Nord-Europa Øvrig

Sum 
Storkunder og 
internasjonal

Netto renteinntekter 2 113 1 944 1 346 532 131 6 066 

Andre driftsinntekter 628 1 251 689 167 (211) 2 525 

Sum inntekter 2 741 3 196 2 035 699 (80) 8 591 

Driftskostnader 441 489 449 269 158 1 806 

Driftsresultat før nedskrivninger 2 300 2 706 1 587 431 (238) 6 785 

Netto gevinster varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0 

Netto nedskrivninger utlån 474 210 394 38 12 1 128 

Driftsresultat før skatt 1 826 2 496 1 193 392 (250) 5 657 

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 147 83 83 51 9 372 

Innskudd fra kunder 66 71 70 10 10 227 
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VIRKSOMHETEN
Storkunder og internasjonal bistod konsernets største bedriftskunder  
gjennom et krevende år i 2009. Relasjonsbygging basert på lang 
erfaring  og bred kompetanse vil fortsatt være viktig. Kundene skal opp-
leve banken som en god partner også når markedene er utfordrende. 
DnB NOR vil prioritere langsiktige og lønnsomme kunderelasjoner både 
i hjemmemarkedet og internasjonalt innen sine strategiske satsingsom-
råder, som er shipping, offshore, energi og fi skeri og havbruk.

Bredt produktspekter og distribusjonsnett
Forretningsområdet tilbyr et bredt spekter av fi nansielle produkter 
og tjenester  i samarbeid med fl ere av konsernets produktområder. 
Kundene tilbys blant annet ulike typer fi nansiering, innskudd og 
plasseringer, dagligbanktjenester, forsikring, e-handelsprodukter, 
næringsmegling, valuta, renteprodukter, trade fi nance og corporate 
fi nance-tjenester. 

Storkunder og internasjonal har ansvar for konsernets betalingstje-
nester, herunder cash management-tjenester, for alle kunder i Norge 
og ved konsernets internasjonale enheter. Et bredt produktspekter er 
avgjørende i betjeningen av bedriftskundene. Enkle løsninger og global 
tilgjengelighet er viktig. DnB NOR har etablert felles løsninger i de 
internasjonale fi lialene, noe som gir gjenkjennelighet, forutsigbarhet og 
enkelhet for kundene uavhengig av geografi sk plassering. I 2009 ble det 
etablert en integrert ”partner bank-løsning” innenfor internasjonal cash 
management som gjør DnB NOR i stand til å tilby de største kundene 
globale, integrerte cash management-løsninger uten å være fysisk til 
stede i de aktuelle landene. Kunden vil likevel ha et tilnærmet komplett 
cash management-tilbud i lokal valuta i det aktuelle landet.

BankID er en elektronisk legitimasjons- og signaturtjeneste som tilbys 
av bankene i Norge. BankID tas i bruk av stadig fl ere bedriftskunder, og 
tjenestespekteret utvides. Det var om lag 2,5 millioner BankID-brukere 
i Norge i 2009, og det ble gjennomført i gjennomsnitt én million trans-
aksjoner hver dag. Gjennom utvidet bruk av BankID vil kundene få 
større fl eksibilitet og en enklere hverdag, samtidig som DnB NOR kan 
redusere kostnadene ved at kundene betjenes elektronisk. DnB NORs 
SMS- og varslingstjenester for bedrifter ble lansert i 2009, og bedrifts-
kundene benytter i økende grad mobilbanken.

Datterselskapet DnB NOR Næringsmegling er Norges største rådgiver 
og megler innenfor næringseiendom. DnB NOR Næringskreditt ble 
etablert i begynnelsen av 2009, og porteføljen i selskapet vil kunne 
benyttes til å skaffe langsiktig fi nansiering for konsernet gjennom 
utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

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

Sterk kundeposisjon
DnB NOR har de siste årene blitt kåret til beste valutabank og ”trade 
fi nance”-bank i Norge og har i en rekke år fått æresbevisningen ”beste 
bank i Norge” av bladet Global Finance Magazine. 

DnB NOR har en sterk posisjon i alle deler av norsk næringsliv. Kun-
dene i forretningsområdet Storkunder og internasjonal er store norske, 
nordiske og internasjonale foretak. 

Høy kundetilfredshet er et viktig konkurransefortrinn. Jevnlige målin-
ger har vist gjennomgående høy tilfredshet blant konsernets store 
bedriftskunder, og DnB NORs ambisjon er å opprettholde den høye 
tilfreds heten.

DnB NOR er anerkjent for god kompetanse på komplekse interna-
sjonale transaksjoner og er en av verdens ledende shippingbanker. 
Konsernets langsiktige strategi innen shipping ligger fast, og det 
ventes noe økt aktivitet i dette segmentet fremover etter en periode 
med redusert aktivitetsnivå i 2009. Den langsiktige strategien innenfor 
satsingsområdene energi og fi skeri og havbruk er også uendret, og det 
vil være muligheter for vekst i disse bransjene i tråd med konsernets 
kredittstrategi når markedene åpner for det. Ved utgangen av 2009 var 
DnB NOR størst på strukturering av ”investment grade”-lån i energis-
ektoren i Nord-Amerika.

Medarbeidere med høy kompetanse
Kompetente og motiverte medarbeidere er den viktigste betingelsen 
for å lykkes i markedet, ikke minst i et så utfordrende år som 2009. 
Medarbeiderne i Storkunder og internasjonal har betydelig kunnskap 
om markedsutvikling, spesielle bransjer, risikoforhold og konsernets 
brede produkttilbud. Sammen med god kunnskap om kundenes 
situasjon utgjør dette et konkurransemessig fortrinn, både i det norske 
markedet og innenfor DnB NORs satsingsområder internasjonalt. 
Kompetanse utvikling prioriteres høyt, og det legges spesiell vekt på 
kontinuerlig kompetansebygging innen kredittvurdering, risikoanalyse 
og lønnsomhetsvurdering. 

DnB NOR har klare retningslinjer for etikk i kredittvirksomheten. 
Retningslinjene  innebærer at risiko knyttet til miljø og sosiale forhold 
skal vurderes på lik linje med andre risikofaktorer. Selskaper som 
medvirker til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på menneske- 
eller arbeidstagerrettigheter, skal ikke innvilges kreditt. 

Antall årsverk i Storkunder og internasjonal var 1 061 ved utgangen 
av 2009, hvorav 461 årsverk i Norge og 601 i utlandet. De norske dat-
terselskapene i forretningsområdet hadde til sammen 35 årsverk.

FREMTIDSUTSIKTER
Finansmarkedene var ved inngangen til 2010 preget av mer optimisme 
enn ett år tidligere, noe som åpner for muligheter både i Norge og 
internasjonalt. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til den 
fremtidige volumutviklingen, og de forretningstransaksjoner Storkunder 
og internasjonal skal delta i, må være robuste og kunne takle krevende 
markeder. En del kunder, blant annet innenfor shipping, offshore og 
logistikk og oppkjøpsfi nansiering, vil oppleve betydelige effekter av 
nedgangskonjunkturen og lav vekst også gjennom 2010. Det ventes 
derfor at antall kunder som får kortvarige eller langvarige fi nansielle 
utfordringer, vil være relativt høyt den nærmeste tiden. 

Virksomheten i 2010 vil avhenge av markedsmulighetene, og det 
ventes noe høyere aktivitet enn i 2009. 

FORRETNINGSOMRÅDER
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DnB NOR Markets er Norges største verdipapirforetak og betjener kunder fra hovedkontoret

i Oslo, 13 regionale meglerbord i Norge, kontorer i Stockholm, London, New York, 

Houston, Singapore og Shanghai samt gjennom elektroniske kanaler. DnB NOR Markets

oppnådde et driftsresultat før skatt på 5 331 millioner kroner i 2009, en økning på 

1 395 millioner fra 2008. Resultatveksten skyldtes særlig de uvanlig store bevegelsene 

i valutakurser og renter i første del av året. DnB NOR Markets var i 2009 største 

verdipapirforetak på Oslo Børs innen megling av både aksjer, obligasjoner og sertifi kater.

DnB NOR MARKETS

FORRETNINGSOMRÅDER

Resultat i millioner kroner 2009 2008 Endring 

Valuta og rente- og råvarederivater 1 665 1 936 (271) 

Investeringsprodukter 766 574 192 

Corporate fi nance 570 643 (73) 

Verdipapirtjenester 190 333 (143) 

Sum kundeinntekter 3 191 3 486 (295) 

Netto inntekter fra likviditetsporteføljen inklusive endringer i kredittmarginer 1 147 (707) 1 854

Andre inntekter fra egenhandel 2 761 2 600 161 

Totale inntekter fra egenhandel 3 908 1 893 2 015 

Renter av allokert kapital 144 305 (162) 

Sum inntekter 7 243 5 685 1 558 

Driftskostnader 1 913 1 749 163 

Driftsresultat før nedskrivninger 5 331 3 936 1 395 

Netto gevinster varige driftsmidler 0 0 0 

Netto nedskrivninger utlån 0 1 (1) 

Driftsresultat før skatt 5 331 3 935 1 396 

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 1) 69,8 58,0 

Kostnadsgrad 26,4 30,8 

1) Beregnet på grunnlag av allokert risikojustert kapital.
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FINANSIELL UTVIKLING
DnB NOR Markets’ totale inntekter for 2009 var 7 243 millioner kroner, 
som var en økning på 27 prosent sammenlignet med ett år tidligere. 
Kostnadsgraden ble redusert med 4,4 prosentpoeng fra 2008 og 
utgjorde 26,4 prosent i 2009. 

Samlede kundeinntekter utgjorde 3 191 millioner kroner, en reduksjon 
på 295 millioner sammenlignet med 2008.

Kundeinntekter fra valuta og rente- og råvarederivater ble redusert 
som følge av lavere aktivitetsnivå i økonomien. Konjunkturene førte til 
mindre aktivitet innen investeringer, fi nansiering, eksport og import og 
reduserte etterspørselen etter sikringsprodukter. Økt konkurranse samt 
en normalisering av marginene etter hvert som fi nansuroen avtok, bidro 
også til nedgangen.

Kundeinntekter fra omsetning av verdipapirer og andre investerings-
produkter økte sammenlignet med 2008. Omsetningen av aksjer på 
Oslo Børs ble redusert med 39 prosent fra 2008. DnB NOR Markets’ 
andel av aksjemeglingen ved Oslo Børs økte til 9,1 prosent, fra 7,4 pro-
sent året før, og DnB NOR Markets ble største meglerhus ved Oslo Børs 
når det gjaldt omsetning av både aksjer og aksjederivater. Det var høy 
aktivitet innen megling av obligasjoner og sertifi kater. DnB NOR Markets 
styrket sin ledende posisjon i Norge på dette området og stod for mer 
enn en tredjedel av omsetningen på Oslo Børs. 

Kundeinntekter fra corporate fi nance var noe lavere enn i 2008, men 
det var en forbedring i markedene og aktivitetsnivået i løpet av 2009. 
Det var ingen børsnoteringer på Oslo Børs i 2009, og det var lavere 
aktivitet  innenfor fusjoner og oppkjøp. Det var imidlertid høy aktivitet 
når det gjaldt tilrettelegging av obligasjonslån, spesielt for bedrifts-
kunder, som følge av en vridning av bedrifters fi nansiering fra banklån 
til obligasjonslån. DnB NOR Markets var største tilrettelegger i det 
norske markedet  for både sertifi kat-, obligasjons- og aksjeemisjoner. 
Aktiviteten innen aksjeemisjoner økte. DnB NOR Markets styrket sin 
markeds posisjon og var global tilrettelegger for fortrinnsrettsemisjoner 
for blant andre REC og DnB NOR. DnB NOR Markets Inc deltok i 
over 20 obligasjons- og aksjeemisjoner for kunder i det amerikanske 
markedet. 

Kundeinntekter fra verdipapiradministrative tjenester ble redusert som 

følge av lave børsverdier, lavere kundeaktivitet og økt prispress. Etter-
spørselen etter verdipapirfi nansiering økte mot slutten av året.

Inntekter fra market-making og annen egenhandel utgjorde 3 908 mil-
lioner kroner, en økning på 2 015 millioner sammenlignet med 2008. 
Likviditetsporteføljen av obligasjoner var en vesentlig bidragsyter til de 
økte inntektene. Porteføljen ble reklassifi sert til “holde til forfall” i tredje 
kvartal 2008, mens vurdering til virkelig verdi ga et urealisert tap i første 
halvår 2008. Den positive inntektsutviklingen skyldtes også uvanlig store 
svingninger i renter og valutakurser i begynnelsen av året, med betyde-
lige inntekter innenfor DnB NOR Markets’ kjerneområder, herunder 
norske kroner. 

VIRKSOMHETEN
DnB NOR Markets skal være den beste samarbeidspartneren for 
norske  kunder innenfor investeringsbank- og verdipapirtjenester og for 
utenlandske kunder når det gjelder tjenester relatert til Norge og norske 
kroner. Innenfor utvalgte områder og kundesegmenter som shipping, 
energi og fi skeri og havbruk satser DnB NOR Markets internasjonalt 
sammen med konsernet for øvrig. Den internasjonale virksomheten ble 
ytterligere styrket i 2009 gjennom økt produktbredde og distribusjons-
kapasitet i Europa, Nord-Amerika og Asia, særlig innen verdipapir-
megling.

DnB NOR Markets har som mål å oppnå konkurransedyktig avkastning 
og høy kostnadseffektivitet gjennom en diversifi sert virksomhet med 
moderat risikoprofi l.

Utvidet aktivitet i 2009
I løpet av 2009 ble det åpnet egne enheter for aksjemegling i London, 
New York og Singapore. Det ble også startet obligasjonsmegling i Asia 
fra kontoret i Singapore. Aksjeanalysevirksomheten innen nordiske 
aksjer ble utvidet. DnB NOR Markets knyttet seg til nye markedsplas-
ser for omsetning av norske aksjer. Utvidet analysevirksomhet og 
inter nasjonal distribusjon av verdipapirer bidro til å styrke DnB NOR 
Markets’ posisjon innen tilrettelegging av obligasjons- og aksjeemisjoner 
for bedriftskunder. DnB NOR Markets startet i 2009 råvaremegling ved 
fi lialen i New York og gjennomførte første handel med CO2-utslipps-
rettigheter. Filialen i Shanghai fi kk lisens for kundehandel i blant annet 
fraktderivater. I Norge ble det introdusert børsnoterte warrants på fl ere 
børsnoterte selskaper. 
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Viktige produkter, tjenester og kundesegmenter
Forretningsområdets hovedvirksomhet er valuta, rente- og råvarepro-
dukter, verdipapirer og andre investeringsprodukter, fremmed- og egen-
kapitalfi nansiering i kapitalmarkedene, analyse- og rådgivningstjenester 
samt verdipapiradministrative tjenester. Ansatte med høy kompetanse, 
gode kunderelasjoner, et bredt distribusjonsapparat og et diversifi sert 
produkt- og tjenestetilbud er det viktigste grunnlaget for verdiskapingen 
i DnB NOR Markets.

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

Forretningsområdets største kundegrupper er norske person- og bedrifts-
kunder samt offentlig sektor. Andre viktige kundegrupper er DnB NORs 
utenlandske kunder og andre som etterspør fi nansielle tjenester i Norge 
eller tjenester relatert til norske kroner og produkter. 

Betjening tilpasset kundenes behov
DnB NOR Markets skal videreutvikle betjeningskonsepter og fi nansiell 
rådgivning som gir verdi for kundene, og som er tilpasset deres ulike 
behov. DnB NOR Markets vektlegger nærhet til kunden og å kunne 
tilby et bredt spekter av produkter og tjenester gjennom både fysisk og 
elektronisk distribusjon. Kundebetjeningen ivaretas gjennom 13 regionale 
meglerbord i Norge, kontorer i Stockholm, London, New York, Houston, 
Singapore og Shanghai samt gjennom elektroniske kanaler. 

Samarbeid med øvrige forretningsområder er viktig for å avdekke og 
ivareta kundenes nåværende og fremtidige behov, og produkter selges 
i samarbeid med andre forretningsområder i konsernet. I tillegg selges 
enkelte produkter gjennom andre verdipapirforetak. Betjening av store 
kunder, styring av risiko samt støtte- og kontrollfunksjoner er sentralisert. 
Virksomheten drives som en del av DnB NOR Bank ASA, med unntak 
av virksomheten i USA, hvor verdipapirvirksomheten drives i et dattersel-
skap, DnB NOR Markets Inc.

DnB NOR Markets har et stort team av aksje-, kreditt-, valuta-, råvare- 
og renteanalytikere som sammen med andre fageksperter er viktige i 
forretningsområdets rådgivning overfor kunder.

Styrket posisjon i Norge
DnB NOR Markets styrket sin markedsledende posisjon i Norge ytterligere 
i 2009. I tillegg til den sterke posisjonen innen valuta- og rentehandel 
økte DnB NOR Markets sin markedsandel innen både obligasjons- og 
aksjemegling og var største meglerhus ved Oslo Børs i 2009. DnB NOR 
Markets var også største derivatmegler og største verdi papirforetak innen 
tilrettelegging av både obligasjons- og sertifi katlån i det norske markedet i 
2009. DnB NOR var kontofører for 53,7 prosent av selskapene i VPS. 

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

Magasinet Global Custodian kåret DnB NOR til den beste custody-
banken for utenlandske aktører i det norske markedet, og DnB NOR ble 

også kåret til den beste valutabanken i Norge i 2009 av Global Finance 
Magazine. 

Medarbeidere med høy kompetanse
Antall årsverk i DnB NOR Markets var 647 ved utgangen av 2009. Det 
var en økning i antall ansatte ved de internasjonale enhetene i løpet av 
året. DnB NOR Markets gjennomførte gjennom fi nansuroen selektiv 
rekruttering for å styrke sin markedsposisjon. Arbeidsmarkedet har 
medført at DnB NOR Markets har kunnet ansette fl ere erfarne med-
arbeidere både i Norge og i utlandet. Disse har tilført organisasjonen 
viktig kompetanse og relasjoner. Det gjennomføres kontinuerlig tiltak for 
å styrke fag-, salgs-, presentasjons- og relasjonskompetanse i relevante 
miljøer. DnB NOR Markets vektlegger lederes veiledningsrolle og intern 
utvikling av ledere. Forretningsområdet er, i likhet med DnB NOR-
konsernet for øvrig, opptatt av å bygge relasjoner til viktige utdannings-
institusjoner. DnB NOR Markets har et godt merkenavn blant norske 
studenter, og dette gjør det mulig å rekruttere medarbeidere som ser 
muligheter for faglig og personlig utvikling.

Høy etisk standard og etterlevelse av konsernets prinsipper for sam-
funnsansvar vektlegges i alle deler av virksomheten.

FREMTIDSUTSIKTER
Utviklingen i aksje-, kreditt-, råvare-, valuta- og rentemarkedene vil 
være avgjørende for forretningsområdets resultater. Utviklingen i den 
generelle aktiviteten i økonomien og hos bedriftene vil påvirke inntek-
tene fra kundevirksomheten. Inntektene fra egenhandel forventes å avta 
som følge av redusert fi nansuro og mer normale markeder. Egen valuta i 
Norge forventes fortsatt å være en fordel for DnB NOR Markets. 
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Forretningsområdet Liv og kapitalforvaltning består av Vital og DnB NOR Kapitalforvaltning. 

Vital forsikret ca. én million personer og hadde kollektive avtaler med ca. 25 000 bedrifter 

ved utgangen av 2009. DnB NOR Kapitalforvaltning hadde om lag 580 000 personkunder 

og en ledende posisjon i det institusjonelle markedet i Norge og Sverige. Driftsresultat før

skatt i 2009 utgjorde 1 351 millioner kroner, en økning på 603 millioner fra året før. 

LIV OG KAPITALFORVALTNING

Resultat i millioner kroner 2009 2008 Endring 

Sum inntekter 3 562 2 902 661 

Driftskostnader 2 211 2 153 58 

Driftsresultat før skatt 1 351 748 603 

Skatt (114) 493 (607) 

Resultat etter skatt 1 466 256 1 210 

Balanse i milliarder kroner (ved utgangen av perioden)

Forvaltet kapital 485,6 533,4 (47,8)

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 1) 16,6 3,2

Kostnadsgrad 62,1 74,2

1) Beregnet på grunnlag av allokert risikojustert kapital.
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FINANSIELL UTVIKLING

Finansiell utvikling i Vital

Resultat i millioner kroner 2009 2008 Endring 

Renteresultat 3 043 (2 623) 5 666 

 – herav verdiendring eiendommer (887) (2 395) 1 508 

Fra tilleggsavsetninger (173) 2 993 (3 166) 

Risikoresultat 92 136 (44) 

Administrasjonsresultat (108) (143) 34 

Fortjeneste på risiko og rentegaranti 477 437 39 

Annet (36) (68) 32 

Midler tilført forsikringskunder 2 138 89 2 049 

Driftsresultat før skatt 1 156 644 512 

Skatt (175) 427 (602) 

Resultat etter skatt 1 331 218 1 114 

Balanse i milliarder kroner (ved utgangen av perioden)

Totale eiendeler 232,5 224,1 8,3 

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 1) 16,0 1,2 

1) Beregnet på grunnlag av allokert risikojustert kapital.

Vital oppnådde et resultat før skatt på 1 156 millioner kroner i 2009, en 
forbedring på 512 millioner sammenlignet med 2008. Bokført avkastning 
for kollektivporteføljen ble 4,7 prosent i 2009, mens verdijustert avkast-
ning ble 5,4 prosent. Avkastningen på selskapsporteføljen ble 5,1 prosent 
for 2009. Ved utgangen av 2009 var 67,5 prosent av kundemidlene plas-
sert i rentebærende instrumenter. 

Eiendomsporteføljen ga en nominell direkteavkastning på 5,3 prosent 
for 2009. Det var en negativ verdiregulering på 2,8 prosent for året, 
og total avkastning ble dermed 2,5 prosent. I løpet av 2009 overtok 

Vital eiendommer for 1,8 milliarder kroner og solgte eiendommer for 
0,7 milliarder. 

Risikoresultatet ble 92 millioner kroner i 2009, en nedgang på 44 mil-
lioner fra 2008. Det ble avsatt 177 millioner kroner for å forsterke 
premiereservene innenfor individuell pensjon og kollektiv forenings-
pensjon som følge av økt levealder. Avsetningen er i henhold til en 
opptrappingsplan over ti år. Finanstilsynet har gitt signal om en kortere 
oppreserveringsperiode. Prosessen er ikke avsluttet.

Midler fra bedriftskunder utgjorde 56 prosent av totale eiendeler 
per 31. desember 2009, mens tilsvarende tall for personkunder og 
offentlige kunder var henholdsvis 31 og 13 prosent. Totale premieinn-
tekter i 2009 ble 19 459 millioner kroner, en reduksjon på 6 prosent 
sammenlignet med 2008. Reduksjonen skyldtes i hovedsak lavere 
engangs premier innenfor produkter med rentegaranti grunnet lavere 
lønnsvekst i 2009 sammenlignet med 2008. 

Samlede gjenkjøp, fl yttinger av pensjonsmidler og utbetalinger 
til forsikrede  ble 16 322 millioner kroner i 2009, en nedgang fra 
23 130 millioner i 2008. Av totale gjenkjøp av individuelle produk-
ter representerte 1,9 milliarder kroner produkter med rentegaranti 
og 1,2 milliarder produkter med investeringsvalg. Utbetalinger til 
forsikrings tagere, eksklusive gjenkjøp, var på 9,2 milliarder kroner, 
mens tilsvarende tall for 2008 var 9,4 milliarder. 

Vital vant en rekke anbudsrunder i 2009, som medførte en netto 
økning i totale premiereserver på 997 millioner kroner. Risikoover-
gangen for en betydelig andel av de nye kundene var 1. januar 2010, 
slik at det bokførte fl ytteresultatet var minus 396 millioner kroner. 

Kursreguleringsfondet økte med 1,3 milliarder kroner, fra null ved 
utgangen av 2008. Økningen i kursreguleringsfondet må sees i 
sammen heng med oppgangen i aksjemarkedet. Egenkapitalen økte 
med 1 278 millioner kroner. Vitals samlede soliditetskapital var 
20,4 milliarder kroner ved utgangen av 2009, og solvensmargin-
kapitalen var 71 prosent over minimumskravet.

FORRETNINGSOMRÅDER
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Resultat i millioner kroner 2009 2008 Endring 

Netto renteinntekter 3 47 (44) 

Forvaltningsinntekter

- fra personkunder 269 280 (11) 

- fra institusjonelle kunder 528 553 (25) 

Andre driftsinntekter 68 23 45 

Sum inntekter 868 903 (35) 

Driftskostnader 650 666 (16) 

Driftsresultat før skatt 217 236 (19) 

Balanse i milliarder kroner (ved utgangen av perioden)

Kapital til forvaltning 441,3 478,3 (37,1)

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 1) 24,5 25,9 

Kostnadsgrad 74,9 73,8 

1) Beregnet på grunnlag av allokert risikojustert kapital.

Gjennomsnittlig kapital til forvaltning ble redusert med 9,5 prosent fra 
2008 til 2009 og medførte lavere løpende forvaltningsinntekter. Gode 
forvaltningsresultater ga avkastnings baserte honorarer på 77 millioner 
kroner, en økning på 65 millioner fra 2008. 

Reduksjonen i forvaltningskapitalen skyldtes en reforhandlet avtale 
med Skandia Liv, avslutning av et administrasjonsmandat for Skandia 
Life Danmark og effekter av styrket norsk krone i forhold til svenske 
kroner. Øvrige segmenter bidro samlet til positiv netto tilfl yt. Utviklingen 
i børskurser og rentenivå ga en økning i forvaltet kapital på 55 milliar-
der kroner, mens i 2008 medførte den negative markedsutviklingen en 
nedgang på 34 milliarder kroner. 

Den nye forvaltningsavtalen med Skandia Liv medførte reduserte volumer 
til forvaltning og endret prising gjennom reduserte satser for løpende for-
valtning, men økte muligheter for avkastningsbaserte honorarer. Samtidig 
bortfalt kravet til internasjonal tilstedeværelse, noe som ga mulighet til å 
avvikle internasjonale kontorer som var etablert for å tilfredsstille betingel-
sene i den tidligere avtalen. Restruktureringen er så langt gjennomført på 
en god måte, og New York-kontoret er allerede avviklet, mens London-
kontoret er under avvikling. I den øvrige driftsorganisasjonen er det gjen-
nomført bemanningsreduksjoner og tilpassing av arbeidsprosesser.

VIRKSOMHETEN 
Liv og kapitalforvaltning har ansvar for livsforsikring, pensjonssparing, 
kapitalforvaltning og fra februar 2010 også skadeforsikringsvirksomheten 
i DnB NOR-konsernet. Forretningsområdet, som skiftet navn til Forsikring 
og kapitalforvaltning, overtok da ansvaret for DnB NOR Skadeforsikring. 
Distribusjon og distribusjonsstøtte for alle skadeprodukter og ettårige 
livrisikoprodukter ble dermed samlet. Forretningsområdet skal være den 
mest attraktive leverandøren i Norge innenfor disse områdene. Et sentralt 
virkemiddel for å nå denne posisjonen er å videreutvikle en kundeorien-
tert og kostnadseffektiv organisasjon med sterk distribusjonskraft. Forsik-
ring og kapitalforvaltning skal oppnå lønnsom vekst samtidig som eier og 
kunder skal motta konkurransedyktig avkastning på sine midler.

Vital er Norges største tilbyder av individuell og kollektiv livsforsikring 
og pensjonssparing. Ved utgangen av 2009 hadde Vital ca. én million 

personkunder med individuelle og kollektive avtaler. Antall avtaler med 
bedrifter, kommuner og offentlige foretak var om lag 25 000. Vital tilbyr 
kollektiv pensjon i form av ytelses- og innskuddsordninger til bedrifts-
kunder og offentlig sektor. Ved utgangen av 2009 var 96 prosent av 
kundefondene ytelsesbaserte og 4 prosent innskuddsbaserte. 

DnB NOR Kapitalforvaltning er landets største tilbyder av verdipapirfond 
og diskresjonær formuesforvaltning. Selskapet tilbyr privatpersoner 
og institusjoner i det norske og svenske sparemarkedet nasjonale og 
internasjonale kapitalforvaltningstjenester. I Norge drives virksomheten 
under merkenavnene DnB NOR og Postbanken. Merkenavnene Carlson 
og DnB NOR Asset Management benyttes i det svenske markedet. 

Gjennom DnB NOR, eksterne samarbeidspartnere og egen salgsstyrke 
har Liv og kapitalforvaltning et sterkt distribusjonsnett som når ut til alle 
kundegrupper. Frittstående agenter stod for 1,0 milliarder kroner, tilsva-
rende 27 prosent, av salget av Vitals produkter til personmarkedet. Salg 
gjennom eget distribusjonsnett, det vil si egne assurandører, DnB NOR 
og interne kanaler, stod for 2,8 milliarder kroner, tilsvarende 73 prosent. 
I bedriftsmarkedet distribueres Vitals produkter hovedsakelig gjennom 
eget apparat og meglere, men DnB NOR er også et viktig kontaktpunkt 
for salg av Vitals produkter til dette markedet. DnB NOR Kapitalforvalt-
ning har salgsaktiviteter fra Luxembourg rettet mot det internasjonale 
markedet. Samarbeid med eksterne distributører i Norge er tillagt 
økende betydning og er et supplement til intern distribusjon via banken. 

Forvaltningen av DnB NOR Kapitalforvaltnings fond og porteføljer 
utføres av over 100 forvaltere og analytikere. Hoveddelen av investe-
ringsvirksomheten skjer ved kontorene i Norge og Sverige. Som en del 
av DnB NOR Kapitalforvaltnings satsing innenfor globale aksjer utføres 
deler av forvaltningen ved kontorene i Hong Kong og Chennai. 

Liv og kapitalforvaltning hadde 961 årsverk ved utgangen av 2009. Vital 
hadde 738 årsverk, mens DnB NOR Kapitalforvaltning hadde 223 års-
verk, hvorav 100 utenfor Norge.

Sterk markedsposisjon 
Det prestisjetunge bransjetidsskriftet Investment & Pension Europe kåret 
Vital til Norges beste pensjonsforvalter i 2009. I begrunnelsen fremkom 
at Vitals kobling mellom risikostyring og markedsvurderinger var utslags-
givende for pristildelingen.

Markedsandeler i Vital

Prosent

30. sept.

2009 

31. des.

2008 

Totale kundemidler 32,0 32,7

- Bedriftsmarked 41,2 42,0

- Offentlig marked 10,7 10,5

- Personmarked 54,1 54,1

Innenfor ytelsespensjon inkludert fripoliser hadde Vital en markedsandel 
på 42,4 prosent ved utgangen av september 2009. Innenfor innskudds-
området var markedsandelen 29,2 prosent. Kundemidler innenfor 
innskuddspensjon utgjorde 8,6 milliarder kroner ved utgangen av 2009, 
en økning på 68 prosent fra året før. Konkurransen om fripoliser var stor 
også i 2009. Det ventes fortsatt sterk vekst i dette markedet, ikke minst 
som følge av omdanning fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. 

Per 31. desember 2009 hadde Vital 61 kommuner og én fylkeskom-
mune som kunder i tillegg til en rekke offentlige foretak. Veksten 

Finansiell utvikling i DnB NOR Kapitalforvaltning
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innenfor kommunemarkedet fortsatte i 2009, med til sammen fi re nye 
kommunekunder til Vital. Ingen av kundene som var ute på anbud, 
valgte å forlate Vital.

Vital beholdt sin posisjon som den største aktøren innenfor individuell 
pensjonssparing i 2009. Hovedproduktene er garanterte spareprodukter 
og fondssparing gjennom unit linked. Gjenkjøp av personlige sparepro-
dukter avtok betydelig i 2009, selv om fl yttebalansen fortsatt var negativ. 

DnB NOR Kapitalforvaltning er en betydelig aktør innen kapitalforvalt-
ning i både Norge og Sverige. I det institusjonelle fondsmarkedet i Norge 
hadde DnB NOR Kapitalforvaltning en markedsandel på 20,5 prosent 
ved utgangen av 2009, mens det tilsvarende tallet i Sverige var 15 pro-
sent. Antall institusjonelle kunder var 268 ved utgangen av 2009. 

DnB NOR Kapitalforvaltnings 580 000 personkunder hadde ved utgan-
gen av 2009 inngått 309 000 spareavtaler med årlig avtalt sparebeløp 
på 3 milliarder kroner. Markedsandelen for aksjefond blant person-
kunder i Norge var 26,2 prosent ved utgangen av 2009, sammenlignet 
med 25,7 prosent året før. Ved utgangen av desember 2009 hadde 
48 DnB NOR-fond, tilsvarende 43 prosent av fondene, fi re eller fem 
stjerner fra ratingselskapet Morningstar. 

Etisk forvaltning
Liv og kapitalforvaltning følger etiske retningslinjer basert på anerkjente 
internasjonale prinsipper i forvaltningen av kundenes pensjons- og 
sparemidler. Retningslinjene etablerer minimumsstandarder og er i tråd 
med DnB NORs policy for samfunnsansvar og internasjonale prinsipper 
og konvensjoner som konsernet har sluttet seg til. 

Ved investeringer følger Liv og kapitalforvaltning prinsippene nedfelt i 
FNs ”Global Compact” og OECDs retningslinjer for fl ernasjonale selska-
per. I tillegg er det vedtatt spesifi kke kriterier som utelukker investerin-
ger i selskaper som produserer tobakk og pornografi , og selskaper som 
er involvert i produksjon eller distribusjon av komponenter til masse-
ødeleggelsesvåpen, herunder landminer og klasevåpen.

Ved utgangen av 2009 var 54 selskaper ekskludert fra investeringsporte-
føljen basert på kriterier i konsernets regelverk knyttet til etisk forvaltning.

FREMTIDSUTSIKTER 
Det ventes fortsatt lave renter og moderat avkastning på aksjer gjennom 
2010. Risikoviljen i aksjemarkedene er tilbake, og pengefl yten i kapital-
markedene er normalisert. Det ventes derfor økt interesse for tradisjo-
nelle spareprodukter innen både fondsforvaltning og forsikring. 

Vital venter at veksten innenfor innskuddspensjon vil fortsette, med 
tilhørende omdanning av ytelsesbaserte ordninger. Vital satser også 
offensivt innenfor kommunesektoren, men konkurransen innenfor dette 
området er sterk.

Arbeidet med å tilpasse Vitals produkter til den kommende pensjons-
reformen vil ha høy prioritet i 2010. Nødvendige lover og forskrifter som 
berører tjenestepensjon, er imidlertid ennå ikke utarbeidet, noe som 
kan gjøre det utfordrende å implementere nødvendige endringer innen 
1. januar 2011.

Vitals strategiske program, med mål om kostnadsreduksjoner på 
210 millioner kroner, skal gi full effekt fra utgangen av 2010. Allerede i 
2009 ga programmet en nedgang i antall årsverk og god kontroll med 
kostnadsbildet, selv om regnskapet ble belastet med ekstraordinære 
omstillingskostnader. 

Vital har intensivert arbeidet med forberedelse til Solvens II, et nytt 
soliditetsregelverk for forsikringsselskaper som skal erstatte dagens 
solvensmarginkrav. Forberedelsene omfatter blant annet vurdering av 
konsekvenser for kapitalbehov, organisering og systemkrav. Kravene 
som følger av Solvens II, innebærer behov for betydelige tilpasninger i 
forsikringsselskapenes IT-systemer og infrastruktur. Selv om gjennom-
føringsbestemmelser og nasjonale tilpasninger ikke er endelig kjent, gir 
rammedirektivet grunnlag for å vurdere sentrale krav som selskapene 
må oppfylle innen utgangen av 2012.

DnB NOR Kapitalforvaltnings inntjening berøres direkte av endringer i 
forvaltningsvolumer. Volumene påvirkes av både selskapets netto salg 
av fondsprodukter og av utviklingen i aksje-, valuta- og rente markedene. 
Konkurransen om sparemidler medfører behov for løpende utvikling og 
tilpasning av produkter og tjenester, og DnB NOR Kapitalforvaltning har 
justert prisene på enkelte fond for å bli mer konkurransedyktig. Resultat-
utviklingen for virksomheten vil i stor grad påvirkes av investorenes for-
ventninger til utviklingen i fi nansmarkedene og tilliten til aksjemarkedet. 
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DnB NORD er eiet med 51 prosent av DnB NOR og har hovedvekten av sin virksomhet 

i Baltikum og Polen. 2009 var et utfordrende år for DnB NORD, som fi kk merke effektene 

av den globale fi nanskrisen, der Baltikum har vært spesielt hardt rammet. Driftsresultat før

skatt utgjorde minus 4 289 millioner kroner i 2009, sammenlignet med et underskudd 

på 605 millioner året før.

DnB NORD

Resultat i millioner kroner 2009 2008 Endring 

Netto renteinntekter 1 559 1 714 (155) 

Andre driftsinntekter 684 754 (70) 

Sum inntekter 2 242 2 468 (226) 

Driftskostnader 2 589 1 704 885 

Driftsresultat før nedskrivninger (347) 764 (1 111) 

Netto gevinster varige driftsmidler (13) 19 (32) 

Netto nedskrivninger utlån 3 929 1 388 2 541 

Driftsresultat før skatt (4 289) (605) (3 684) 

Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner

Netto utlån til kunder 83,6 75,1 8,5 

Innskudd fra kunder 21,4 22,1 (0,7)

Nøkkeltall i prosent

Avkastning på allokert kapital 1) (34,4) (5,8)

Ordinær kostnadsgrad 2) 73,5 63,7

Innskuddsdekning 25,6 29,4 

1) Beregnet på grunnlag av allokert risikojustert kapital.
2) Kostnadsgrad korrigert for nedskrivninger av goodwill.

FORRETNINGSOMRÅDER
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FINANSIELL UTVIKLING 
Utlånene målt i norske kroner viste en økning på gjennomsnittsbasis fra 
2008 til 2009. Fra utgangen av 2008 til utgangen av 2009 ble utlånene 
imidlertid redusert med 30,8 milliarder kroner, tilsvarende 31,3 prosent, 
hvorav 7,6 milliarder skyldtes at om lag halvparten av porteføljen i Danmark 
og Finland ble solgt til DnB NOR. Utviklingen var også påvirket av valuta-
kursendringer. Målt i euro var nedgangen på 23,5 prosent, mens korrigert 
for porteføljen som ble overført til DnB NOR, var reduksjonen i euro på 
9,8 prosent. Det var sterk konkurranse om innskudd, som ble opprettholdt 
på samme nivå som i 2008. Høyere fi nansieringskostnader kombinert med 
press på innskudd smarginer førte til en reduksjon i netto renteinntekter.

Kostnadsøkningen skyldtes nedskrivninger av goodwill og balanse førte 
IT-investeringer som følge av nedskalering av virksomheten. I løpet av 
2009 ble all goodwill knyttet til datterbankene i Baltikum nedskrevet. 
Videre ble goodwill knyttet til Polen nedskrevet med 311 millioner kroner, 
slik at samlet nedskrivning av goodwill i 2009 utgjorde 941 millioner. 
Korrigert for goodwillnedskrivninger og nedskrivninger av IT-investeringer 
på 50 millioner kroner økte kostnadene med 2,8 prosent fra 2008 til 
2009. DnB NORD iverksatte i løpet av 2009 en rekke tiltak for å redusere 
kostnadene, og virksomheten ble nedskalert. Antall årsverk ble redusert 
fra 3 597 ved utgangen av 2008 til 3 174 ved utgangen av 2009. 

DnB NORDs resultat var preget av en sterk økning i nedskrivninger 
på utlån i løpet av 2009. Det var spesielt virksomheten i Baltikum 
som fi kk merke effektene av den kraftige økonomiske tilbakegangen i 
disse markedene. Netto nedskrivninger på utlån økte fra 1,85 prosent 
av gjennomsnittlige utlån i 2008 til 4,70 prosent i 2009. Av totale 
nedskrivninger på 3 929 millioner kroner i 2009 stod nedskrivninger i 
Latvia og Litauen for henholdsvis 1 603 og 1 731 millioner. Økningen 
skyldtes den generelle nedgangen i økonomien. 

VIRKSOMHETEN
DnB NORD har tatt et strategisk valg om å konsentrere virksomheten 
om de øst-europeiske kjernemarkedene Estland, Latvia, Litauen og 
Polen, mens markedsaktivitetene i Danmark og Finland er bygget ned. 
Ved utgangen av 2009 hadde DnB NORD 163 kontorer i fi re land, en 
nedgang på 16 fra året før. Blant annet medførte restruktureringsakti-
viteter i Polen at 11 kontorer ble avviklet i løpet av 2009. 

Banken tilbyr et bredt produktspekter til både bedrifter og personkun-
der og satser på å bygge et sterkt merkenavn som en fullservicebank. 

DnB NORD ønsker å tilby sine kunder effektiv betjening og enkle og 
fl eksible løsninger.

Ved utgangen av 2009 hadde DnB NORD om lag 930 000 kunder, 
som var en økning på 60 000 i løpet av året, hovedsakelig i Litauen og 
Latvia. DnB NORD var den tredje største banken i Litauen i 2009 og 
nummer fi re i Latvia målt etter forvaltningskapital. I Estland var banken 
nummer fem målt etter totale utlån, mens i Polen var DnB NORD en 
relativt liten aktør. 

DnB NORDs virksomhet i Baltikum var ved utgangen av 2009 jevnt for-
delt mellom personmarkedet og bedriftsmarkedet, med ca. 50 prosent av 
utlånene til hvert av kundesegmentene. Utlånsporteføljen til bedriftsmar-
kedet var stort sett konsentrert om små og mellomstore bedriftskunder. I 
Polen var andelen utlån til personkunder kun i overkant av 10 prosent, og 
det er en prioritert oppgave å utvikle produkter og tjenester til personmar-
kedet for å styrke posisjonen i dette segmentet.

DnB NORD arbeider kontinuerlig for å koordinere aktivitetene på tvers 
av landegrensene gjennom å harmonisere prosesser og utnytte felles 
løsninger på en best mulig måte. 

FREMTIDSUTSIKTER
Etter fl ere år med en økonomisk vekst langt over gjennomsnittet i EU-
området gjennomgikk de baltiske økonomiene en kraftig nedkjøling i 
løpet av 2008, og nedgangen fortsatte i 2009 med en kraftig nedgang i 
brutto nasjonalprodukt. Det ventes at de baltiske statene vil ha en svak 
økonomi også i 2010, men det er noen indikasjoner på en stabilisering 
og også vekst i enkelte industrier. DnB NORD vil konsentrere seg om å 
konsolidere virksomheten, redusere tapene og bedre kostnadseffekti-
viteten. På lengre sikt venter DnB NORD at veksten i regionen igjen vil 
overstige gjennomsnittet for Europa for øvrig. 

Den makroøkonomiske utvikling i Polen har vært relativt robust 
sammenlignet med de baltiske statene. DnB NORD ser betydelige 
muligheter i det polske markedet fremover og vil utvikle nye produkter 
og tjenester for personkunder. 

DnB NORD venter at nedskrivninger på utlån vil reduseres fra 2009, 
selv om nivået i 2010 også ventes å bli relativt høyt. Basert på forven-
tet utvikling for regionen ventes nedgangen i nedskrivningsnivåene å 
fortsette de neste årene. 
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OPERATIONS 
Operations skal bidra til størst mulig verdiskaping for banken og 
kundene  gjennom å levere og produsere tjenester som er konkurranse-
dyktige i forhold til både tid, kvalitet, kostnad og risiko.

Ved utgangen av 2009 hadde Operations ansvaret for produksjons-
funksjoner som depot og kredittadministrasjon, kontoadministrasjon 
og betalingsformidlingsproduksjon for bankvirksomheten i Norge og 
Sverige. Videre bestod området av konsernfunksjoner innen sikkerhet, 
betalingsinfrastruktur, anskaffelser og eiendom i tillegg til felles drifts-
funksjoner for konsernet.

Gjennomføring av aktiviteter i tilknytning til konsernets kostnadsprogram 
er en prioritert oppgave for Operations. Samordning av driftsenheter i 
Norge fra 14 til fem driftslokasjoner har gått noe raskere enn planlagt, 
og ved utløpet av 2009 foregikk produksjonen på seks steder, mot elleve 
ved inngangen til året. Videre har området gjennomført omfattende 
effektivisering av arbeidsprosesser, som har gitt en betydelig produk-
tivitetsforbedring, samtidig som service og kvalitet på leveransene er 
styrket.

Et annet viktig område for Operations i 2009 var effektivisering av 
konsernets innkjøpsrutiner. Forhandlinger av nye kontrakter og endring 
av eget forbruksmønster ventes å gi store besparelser for konsernet, og 
gjennomførte tiltak så langt er estimert å gi en årlig kostnadsbesparelse 
på i overkant av 100 millioner kroner.

Operations var i 2009 en sterk bidragsyter til å øke automatiserings-
graden innenfor kredittprosessen og i tilknytning til kontoetableringer. 
Automatisering og standardisering av arbeidsprosessene forventes å gi 
ytterligere effekter fremover.

Området er ansvarlig for arbeidet med etablering av nytt hovedkontor i 
Bjørvika i Oslo. Arbeidet er godt i gang, og det første av i alt tre bygg skal 
etter planen være klart for innfl ytting ved utgangen av 2012. 

Operations hadde høy aktivitet gjennom 2009 og oppnådde en sterk 
økning i produktiviteten. Ved utgangen av året hadde området til 
sammen 1 148 årsverk, som var en reduksjon på 99 sammenlignet 
med utgangen av 2008.

IT
IT har ansvar for konsernets IT-strategi basert på DnB NORs overord-
nede konsern- og forretningsstrategier. IT i DnB NOR skal være en 
vesentlig bidragsyter for forretningsområdene gjennom å levere tjenester 
som understøtter forretningsvirksomheten og de krav som stilles til 
vekst, forenkling, gjennomføringskraft og lanseringstid for nye produkter. 

IT legger stor vekt på å utvikle og sikre systemer som understøt-
ter konsernets ambisjoner om effektiv og stabil drift. Behov for nye 
løsninger skal møtes dels ved å dra nytte av investeringer som er gjort 
i eksisterende systemer, og dels ved å velge standardløsninger der det 
er mulig. 

IT bidro i 2009 med en rekke vellykkede leveranser i henhold til kon-
sernets prioriteringer. Det ble lansert løsninger for BankID multisignatur, 
hvor blant annet e-signering av lånedokumenter for personkunder har 
blitt godt mottatt i markedet. Nettbank bedrift ble ytterligere tilpasset  
konsernets internasjonale virksomhet, SMS-løsninger ble lansert også 
for bedriftskundene, og det ble arbeidet med tilrettelegging av løs-
ningene for IRB/Basel II i hele konsernet. Videreføring av et fl erårig 
standardiserings- og moderniseringsprosjekt for IT la til rette for en mer 
sikker og stabil bankdrift, samt en mer effektiv og stabil arbeidsplattform 
for konsernets medarbeidere. En ny femårsavtale som ble inngått i 2009 
med EDB som konsernets største driftsleverandør, skal bidra til det 
videre arbeidet med kostnadseffektivisering og standardisering innen IT, 
samt til sikker og stabil drift. 

IT-virksomheten i konsernet ble i løpet av 2009 samlet i en sentral 
organisasjonsenhet, som skal sikre samordning, konsolidering og pro-
fesjonalisering av IT på tvers av ulike enheter i DnB NOR. Økt mobilitet 
og mer effektiv samhandling internt, automatisering av arbeidsprosesser 
samt nye og innovative kundeløsninger vil prioriteres. Ved utgangen av 
året hadde IT totalt 694 årsverk, noe som gjør enheten til et av Norges 
største IT-miljøer med tilstedeværelse i blant annet Oslo, Bergen og 
Trondheim.

HR 
Human Resources, HR, skal bidra til utvikling av organisasjonen, med-
arbeidere og ledere.

HR har et faglig ansvar i konsernet knyttet til viktige personalpolitiske 
temaer som arbeidsgiverstrategi, helse, miljø og sikkerhet, ledelses- og 
kompetansestrategi, sentrale prinsipper for variabel belønning, måling 
av medarbeidertilfredshet og personalsystemer. Videre bistår HR 
konsernets forretnings- og støtteområder med blant annet å identifi sere 
ressursbehov, tiltrekke, rekruttere og ivareta nye medarbeidere samt 
utvikle og beholde medarbeidere. 

Behov for kompetanseutvikling og økt mobilitet var viktige utfordringer 
for HR i 2009. Talent- og ledelsesutvikling var også sentrale satsings-
områder i tillegg til arbeidet med omstilling. 

HR hadde 130 årsverk ved utgangen av 2009.

STABS- OG STØTTEOMRÅDER
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KONSERN FINANS OG RISIKOSTYRING (KFR)
KFR ivaretar konsern- og fellesoppgaver innenfor fagområdene investor-
relasjoner, kapitalanskaffelse, økonomi- og regnskapsrapportering, 
balansestyring, risikostyring og juridiske tjenester. Området har fagan-
svar for utvikling av konsernets fi nansielle styringsmodell, modeller og 
prosesser for måling og styring av risiko, samt for analyser og rapporte-
ring av risikobildet.

Konserninvesteringer, som er ansvarlig for gjennomføring og forvaltning 
av bankens egenkapitalinvesteringer, inkludert forretningsområdenes 
strategiske eierposter, inngår i KFR. Porteføljene omfatter både investe-
ringer direkte i selskaper og indirekte eierposter gjennom private equity-, 
venture- og såkornfond. DnB NOR Eiendomsutvikling, som har ansvaret 
for eiendommer og eiendomsprosjekter som følge av mislighold, ble en 
del av Konserninvesteringer i 2009.

Området hadde 233 årsverk ved utgangen av 2009.

MARKED OG KOMMUNIKASJON
I løpet av 2009 samlet DnB NOR-konsernet alle sine markeds- og 
kommunikasjonsfunksjoner i et felles støtteområde, Marked og kom-
munikasjon. Området vil være konsernets leverandør og premissgiver 
av alle tjenester innen markedsføring og kommunikasjon. Herunder 
hører sponsor- og markedsføringsaktiviteter, CRM og forvaltning av 
konsernets merkevarer, samt presse- og samfunnskontakt og intern 
kommunikasjon . 

Marked og kommunikasjon skal sørge for at konsernet har de hjelpe-
midlene og den støtten som er nødvendig for å kommunisere med 
kundene og markedet. Området skal levere strategisk rådgivning og ta 
faglige taktiske og operasjonelle beslutninger på vegne av konsernet. 

Området hadde ved utgangen av 2009 totalt 130 årsverk, hvorav 95 var 
ansatt i divisjon Marked.

CORPORATE CENTRE 
Corporate Centre er en viktig bidragsyter i konsernovergripende prosjek-
ter, herunder prosjekter knyttet til prosess- og kostnadseffektivisering 
i konsernet, og skal arbeide for å fremme riktige strategiske valg for 
konsernet. 

Corporate Centre består av enhetene Strukturell Vekst, M&A, DnB NOR 
Consulting og Konsernsekretariatet. M&A har det operasjonelle ansvaret 
i konsernet for kjøp og salg av virksomhetsområder og er en sentral 
enhet i konsernets arbeid med strukturelle spørsmål. DnB NOR Consul-
ting er konsernets interne konsulentenhet som leverer tjenester innen 
strategisk rådgivning og prosjektgjennomføring og kombinerer sterk 
bransjekompetanse med  kunnskap om DnB NOR. Konsernsekretariatet 
er sekretariat for de styrende organer i DnB NOR-konsernet og sørger 
for effektiv og rasjonell saksforberedelse. 

Corporate Centre hadde 30 årsverk ved utgangen av 2009. 

FORRETNINGSOMRÅDER



PROFESJONELL

42



Styring
Konsernledelsen 44 // Styret 46 // Styrende organer i DnB NOR ASA 48 // Eierstyring og selskapsledelse 50 
Risikostyring og internkontroll 56 // Kapitalstyring og risikokategorier 58 // DnB NOR-aksjen 72

> Vårt verdigrunnlag sikrer likebehandling av aksjonærer, 
uavhengighet, god internkontroll og solid risiko- og kapitalstyring.
Gjennom å være profesjonelle skal vi styrke tilliten til vår 
virksomhet.

43DnB NOR ÅRSRAPPORT 2009



11

5

4
6 1

9

44 DnB NOR ÅRSRAPPORT 2009

STYRING

Konsernledelsen

5. LIV FIKSDAHL (født 1965) Konserndirektør Operations

Fiksdahl har ledet Operations siden juni 2007. Hun har vært 

divisjonsdirektør for Bankproduksjon i Bedriftsmarked og beta-

lingstjenester. Fiksdahl har bakgrunn fra kunderettede stillinger 

i Gjensidige NOR Sparebank, Handelsbanken og Fokus Bank. 

Hun har utdannelse fra Trondheim Økonomiske Høgskole.

3  BJØRN ERIK NÆSS (født 1954) Konserndirektør Finans – Næss tiltrådte stillingen som fi nansdirektør med virkning fra 

mars 2008. Han var tidligere fi nansdirektør i Aker Kværner ASA. Før det hadde han tilsvarende stillinger i Orkla og Carlsberg 

(Danmark). Næss har bred erfaring fra ledende stillinger både i Norge og internasjonalt gjennom de siste 25 år. Han er utdannet 

siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har i tillegg et executive program fra Darden Business School, USA.

2. KARIN BING ORGLAND (født 1959) Konserndirektør Retail Norge

Bing Orgland har ledet Retail Norge siden omorganiseringen 1. juli 2009. Før det var hun divisjons-

direktør i divisjon Øst i Bedriftsmarked og betalingstjenester. Hun har lang erfaring fra en rekke fag- og 

lederstillinger på kunde- og produktsiden i konsernet. Bing Orgland har utdannelse fra University of 

Pittsburgh  i USA og er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

4. LEIF TEKSUM (født 1952) Konserndirektør Storkunder og 

internasjonal – Teksum har ledet Storkunder og internasjonal 

siden omorganiseringen 1. juli 2009. Før det var han leder 

for Bedriftsmarked og betalingstjenester. Han har bakgrunn 

fra oljeindustrien og fra ulike lederstillinger i DnB og Bergen 

Bank. I konsernet har han blant annet hatt ansvar for DnB 

Markets, Kapitalforvaltning, IT og stabsfunksjoner. Teksum er 

utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

6. OTTAR ERTZEID (født 1965) Konserndirektør DnB NOR 

Markets – Ertzeid har ledet DnB NOR Markets siden fusjo-

nen i 2003. Han har tidligere vært leder og nestleder for 

DnB Markets og hatt ulike stillinger innenfor valuta- og kapi-

talmarkedsområdet i DnB. Han har også vært økonomi- og 

fi nansdirektør i DnB Boligkreditt og fi nanssjef i Realkreditt. 

Ertzeid er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI.

1  RUNE BJERKE (født 1960)

Konsernsjef – Bjerke tiltrådte som 

konsernsjef i DnB NOR i januar 

2007. Han var tidligere konsernsjef 

i Hafslund ASA og har blant annet 

vært administrerende direktør i 

Scancem  International. Bjerke har 

hatt en rekke styreverv i større sel-

skaper og har tidligere vært fi nans-

byråd i Oslo kommune og politisk 

rådgiver i Olje- og energidepartemen-

tet. Han er utdannet i sosialøkonomi 

ved Universitetet i Oslo og har en 

Master i Public Administration fra 

Harvard University.
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9. TOM RATHKE (født 1956) Konserndirektør Liv og 

kapitalforvaltning – Rathke har ledet Liv og kapitalforvalt-

ning siden april 2007. Han er administrerende direktør i 

DnB NORs datterselskap Vital Forsikring og styreformann i 

DnB NOR Kapitalforvaltning Holding. Han har tidligere vært 

administrerende direktør i Gjensidige NORs fondsselskap 

Avanse og hatt lederstillinger i Vesta og If Skadeforsikring. 

Rathke har også erfaring fra SAS og Dyno. Han er utdannet 

siviløkonom ved Handelshøyskolen BI, har en Master of 

Business Administration fra University of Wisconsin og et 

Advanced Management Programme, AMP, fra Harvard 

University.

11. CATHRINE KLOUMAN 

(født 1962) Konserndirektør IT

Klouman har ledet IT siden juni 

2007. Tidligere har hun vært 

divisjonsdirektør for Forretningsut-

vikling i Personmarked, leder for 

Divisjon telefon- og nettbanker i 

Personmarked og har hatt lederstil-

linger i Gjensidige NOR Sparebank, 

ICA Banken, BankAxept og IBM. 

Klouman er utdannet M. Sc. i busi-

ness administration ved Handels-

høyskolen BI.8. KARI OLRUD MOEN (født 1969) Konserndirektør 

Corporate  Centre, møterett i konsernledelsen – Olrud Moen 

har vært leder av Corporate Centre siden juni 2007. Tidligere 

har hun vært prosjektleder i Finans/konsernstaber og ”senior 

trainee” i DnB NOR. Hun har også vært statssekretær i 

Finansdepartementet (2001-2005), konsulent i McKinsey  & 

Co. og rådgiver for Høyres Stortingsgruppe. Olrud Moen er 

utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har 

en Master of Business Administration (MBA) fra University 

of California at Berkeley. 

10. TROND BENTESTUEN (født 1970) Konserndirektør Marked og kommunikasjon, møterett i 

konsernledelsen – Bentestuen har vært konserndirektør for kommunikasjon siden januar 2008 og ble 

konserndirektør for Marked og kommunikasjon i 2009. Han kom fra stillingen som markeds- og kom-

munikasjonsdirektør i Expert og har tidligere vært presseansvarlig og informasjonsrådgiver i Telenor. 

Bentestuen har en Bachelor of Arts in Journalism and Political Science fra Temple University, USA, 

og utdanning fra Forsvaret. 

7. SOLVEIG HELLEBUST (født 1967) Konserndirektør HR

Hellebust tiltrådte stillingen som konserndirektør for HR i 

april 2009. Hun kom fra stillingen som HR- og kommuni-

kasjonsdirektør i Pronova BioPharma ASA og har tidligere 

mange års erfaring fra Telenor, konsernstab HR, og fra 

Handelshøyskolen BI som førsteamanuensis i økonomi. 

Hellebust  har en Ph.D. i internasjonal økonomi fra Universi-

tetet for miljø- og biovitenskap, en M.Sc. i landbruksøkonomi 

fra University of Illinois og en M.Sc. i økonomi og ledelse ved 

Handelshøyskolen BI.
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Styret

2. BJØRN SUND (født 1945) Nestleder i styret i DnB NOR 

(styremedlem siden 1999) – Ansvarlig for byggingen av det 

nye Universitetssykehuset i Akershus. Administrerende direk-

tør og styreleder i Advansia, et selskap som står for prosjekt- 

og byggeledelse av store og komplekse prosjekter. Nestleder i 

styret i Gassnova SF. Tidligere styreleder i Gjensidige NOR og 

styremedlem i Gjensidige NOR Sparebank. Ledet gjennom-

føringen av OL-prosjektene på Lillehammer, fl yplassprosjektet 

på Gardermoen og Telenor-prosjektet på Fornebu. Utdannet 

sivilingeniør ved Norges Tekniske Høgskole i Trondheim. 

Deltok i 16 av 20 styremøter i 2009.

4. TORE OLAF RIMMEREID (født 1962) Styremedlem 

i DnB NOR (styremedlem siden 2008) – Tidligere styre-

medlem i DnB NOR Bank. Administrerende direktør i E-CO 

Energi AS og tidligere administrasjons- og fi nansdirektør i 

NRK og konsern direktør økonomi og fi nans i SpareBank 1 

Gruppen AS. Har hatt diverse stillinger i Kreditkassen. Er 

tidligere politisk  rådgiver for Høyres Stortingsgruppe og er 

nå styre leder i E-CO Vannkraft AS. Utdannet siviløkonom og 

autorisert fi nansanalytiker ved Norges Handelshøyskole.

Deltok i 18 av 20 styremøter i 2009.

3. JØRN O. KVILHAUG (født 1951) Ansattvalgt styremedlem 

i DnB NOR og Vital Forsikring (styremedlem siden 1999) 

Tillitsvalgt på heltid siden 2005. Hovedtillitsvalgt i Vital Forsik-

ring. Tidligere styremedlem i DnB Holding og har jobbet som 

assurandør innen Bedrift Salg Øst i Vital Forsikring.

Deltok i 18 av 20 styremøter i 2009.

1. ANNE CARINE TANUM 
(født 1954) Styreleder i DnB NOR 

og DnB NOR Bank (styremedlem 

siden 1999) – Tidligere styremedlem 

i DnB Holding, Den norske Bank og 

Vital Forsikring. Styreleder i Stiftelsen 

Litteraturhuset. Styremedlem i Helse 

Sør-Øst RHF, Cappelen Damm AS, 

Try AS, Henie Onstad Kunstsenter, 

IRIS og WWF. Tidligere styreleder i 

NRK, nestleder i Den norske Opera 

og mangeårig administrerende direk-

tør og eier av Tanum AS. Utdannet 

cand. jur. ved Universitetet i Oslo.

Deltok i 20 av 20 styremøter i 2009.

5. GUNILLA BERG (født 1960) Styremedlem i DnB NOR 

(styremedlem siden 2009) – Viseadministrerende direktør og 

økonomi- og fi nansdirektør i SAS AB fra 2002–2008 og tid ligere 

viseadministrerende direktør og økonomi- og fi nans direktør i 

Kooperativet Forbundet AB og regionsstabssjef i AGA. Utdan-

net siviløkonom fra Stockholm School of Economics.

Deltok i 12 av 12 styremøter i 2009 

(valgt inn i styret 17. juni 2009).
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9. INGJERD SKJELDRUM (født 1957) Ansattvalgt styre-

medlem i DnB NOR og DnB NOR Bank (styremedlem 

siden 2002) – Tillitsvalgt på heltid siden sammenslåingen til 

Sparebanken NOR, konsernhovedtillitsvalgt for sparebanken 

siden 1. februar 2000 og konserntillitsvalgt i DnB NOR siden 

2003. Medlem av Finansforbundets forbundsstyre. Tidligere 

styremedlem i Sparebanken NOR og Gjensidige NOR og har 

tidligere arbeidet innen personmarkedet i Gjensidige NOR. 

Deltok i 16 av 20 styremøter i 2009.

8. BENT PEDERSEN (født 1942) Styremedlem i DnB NOR og 

nestleder i styret i DnB NOR Bank (styremedlem siden 1999) 

Har en rekke styreverv i danske selskaper. Tidligere styre-

medlem i DnB Holding og nestleder i styret i Den norske Bank. 

Administrerende direktør i KIRKBI A/S i Billund i Danmark i 

perioden 1995-2006. Har hatt ledende stillinger i Privatbanken 

i Danmark og var medlem av konsernledelsen i Unibank i 

Danmark . Cand.merc. fra Handelshøjskolen i København. 

Deltok i 17 av 20 styremøter i 2009.

7. PER HOFFMANN (født 1951) Ansattvalgt styremedlem i 

DnB NOR og DnB NOR Bank (styremedlem siden 1999)

Tillitsvalgt i DnB NOR Bank. Tidligere styremedlem i 

DnB Holding og Den norske Bank.

Deltok i 18 av 20 styremøter i 2009.

6. SIRI PETTERSEN STRANDENES (født 1949) Styre-

medlem i DnB NOR og Vital Forsikring (styremedlem i Vital 

Forsikring siden 1999 og DnB NOR siden 2007) – Tidligere 

nestleder i kontrollkomiteen i DnB i fl ere år. Styreerfaring fra 

blant annet TFDS ASA, Bergshav Shipholding AS, Forretnings-

bankenes Sikringsfond, Garantiinstituttet for eksportkreditt og 

hovedstyret i Norges Bank. Leder av programstyret for maritim 

virksomhet og offshoreoperasjoner i Norges Forskningsråd 

og medlem av bedriftsforsamlingen i Telenor ASA. Professor i 

samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, spesialisering 

innen internasjonal økonomi, luftfartsøkonomi og shipping. 

Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Deltok i 19 av 20 styremøter i 2009.
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REPRESENTANTSKAP
Medlemmer valgt av aksjonærene
Amund Skarholt, Oslo (leder) (1 222)
Anne Cathrine Frøstrup, Hønefoss (nestleder) (719)
Nils Halvard Bastiansen, Bærum (0)
Jan-Erik Dyvi, Oslo (33 811)
Toril Eidesvik, Bergen (0)
Elisabeth Grændsen, Lillehammer (244)
Herbjørn Hansson, Sandefjord (20 000)
Leif O. Høegh, Oslo (0)
Knut Hartvig Johannson, Snarøya (24 502)
Alf I. Kirkesæther, Hammerfest (0)
Tomas Leire, Kristiansand (1 466)
Eldbjørg Løwer, Kongsberg (0)
Dag J. Opedal, Oslo (1 705)
Gudrun B. Rollefsen, Hammerfest (0)
Arthur Sletteberg, Stabekk (2 444)
Merethe Smith, Oslo (0)
Birger Solberg, Oslo (4 888)
Tove Storrødvann, Ski (255)
Gine Wang, Stavanger (0)
Hanne Rigmor Egenæss Wiig, Halden (1 705)
 
Varamedlemmer valgt av aksjonærene
Erik Buchmann, Oslo (378)
Turid Dankertsen, Oslo (1 767)
Rolf Domstein, Måløy (0)
Harriet Hagan, Alta (244)
Bente Hagem, Ås (0)
Rolf Hodne, Stavanger (0)
Liv Johannson, Oslo (3 031)
Herman Mehren, Nevlunghamn (10)
Gry Nilsen, Drammen (0)
Einar Nistad, Rådal (1 222)
Asbjørn Olsen, Skedsmo (1 313)
Oddbjørn Paulsen, Bodø (10)
Anne Bjørg Thoen, Oslo (416)
Lars Wenaas, Måndalen (1 678 438)

Medlemmer valgt av de ansatte
Rune André Bernbo, Frogn (0)
Else Carlsen, Bødalen (1 896)
Bente H. Espenes, Oslo (182)
Bjørn Hennum, Drammen (875)
Svein Ove Kvalheim, Bergen (1 222)
Carl A. Løvvik, Bergen (116)
Svein Kåre Mikkelsen, Bergen (0)
Einar Pedersen, Kristiansund (1 481)
Marianne Steinsbu, Oslo (3 482)
Per Åge Sørby, Oslo (0)

Varamedlemmer valgt av de ansatte
Tore Müller Andresen, Bergen (0)
Terje Bakken, Alta (416)
Randi Bergsveen, Vestre Toten (549)
Sarah Chapsang, Oslo (692)
Marion Hagland, Tønsberg (7 097)
Lillian Hattrem, Oslo (514)
Arve Hatlevoll, Oslo (2 657)
Svein Arne Kristoffersen, Alstadhaug (0)
Vigdis Mathisen, Oslo (303)
Tove Nakken, Trondheim (0)
Oddmunn Olsen, Trondheim (499)
Anne Liv Reistad, Nesoddtangen (695)
Eli Solhaug, Oslo (1 899)
Bente Sørensen, Bergen (1 782)
Astrid Waaler, Oslo (0)
Arvid Åsen, Fjell (190)

KONTROLLKOMITÉ
Medlemmer
Frode Hassel, Trondheim (leder) (0)
Svein Nordvald Eriksen, Oslo (0)
Karl Olav Hovden, Kolbotn (0) 
Thorstein Øverland, Oslo (0)

Varamedlemmer
Svein Brustad, Hvalstad (0)
Merete Smith, Oslo (0)

EKSTERN REVISOR
Ernst & Young AS

Styrende organer i DnB NOR ASA
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STYRE
Medlemmer
Anne Carine Tanum, Rømskog (leder) (300 000)
Bjørn Sund, Lysaker (nestleder) (31 196)
Gunilla Berg, Upplands Väsby (0)
Per Hoffmann, Oslo (2 142)  1)

Jørn O. Kvilhaug, Hokksund (1 151) 1)

Bent Pedersen, Stenløse (15 523)
Tore Olaf Rimmereid, Oslo (6 111)
Ingjerd Skjeldrum, Drammen (5 882) 1)

Siri Pettersen Strandenes, Bergen (200)

Varamedlemmer for de ansattes representanter
Sverre Finstad, Moelv (7 525) 1)

Jorunn Løvås, Fjell (0) 1)

Tor M. Nordvold, Skedsmokorset (2 798) 1)

 

VALGKOMITÉ
Amund Skarholt, Oslo (leder) (1 222)
Eldbjørg Løwer, Kongsberg (0)
Per Otterdahl Møller, Skien (0)
Arthur Sletteberg, Stabekk (2 444)
Reier Søberg, Oslo (0)

REVISJONSUTVALG
Tore Olaf Rimmereid, Oslo (leder) (6 111)
Bent Pedersen, Stenløse (15 523)
Siri Pettersen Strandenes, Bergen (200)

KOMPENSASJONSUTVALG
Anne Carine Tanum, Rømskog (leder) (300 000)
Bjørn Sund, Lysaker (31 196)
Tore Olaf Rimmereid, Oslo (6 111)

KONSERNREVISJON
Tor Steenfeldt-Foss (0)

KONSERNLEDELSE
Konsernsjef
Rune Bjerke (13 138)

Konserndirektør Finans
Bjørn Erik Næss (18 230) 

Konserndirektør Retail Norge
Karin Bing Orgland (2 444)

Konserndirektør Storkunder og internasjonal
Leif Teksum (37 904)

Konserndirektør DnB NOR Markets
Ottar Ertzeid (67 746)

Konserndirektør Liv og kapitalforvaltning
Tom Rathke (4 120)

Konserndirektør Operations
Liv Fiksdahl (3 902)

Konserndirektør HR
Solveig Hellebust (0) 

Konserndirektør IT
Cathrine Klouman (8 248)

Konserndirektør Marked og kommunikasjon
Trond Bentestuen, møterett i konsernledelsen (803)

Konserndirektør Corporate Centre
Kari Olrud Moen, møterett i konsernledelsen (453)
 

1) Ikke uavhengige, se s. 53 om eierstyring og selskapsledelse.

Tallene i parentes gir en oversikt over hvor mange aksjer vedkommende eide i DnB NOR ASA per 31. desember 2009. Det er også tatt med aksjer 
tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innfl ytelse, jfr. Lov om årsregnskap m.v. § 7-26.
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Pkt. 1 
REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Det foreligger ingen vesentlige avvik mellom anbefalingen og imple-
menteringen i DnB NOR. Det er redegjort for ett avvik under punkt 14. 

DnB NOR ønsker å medvirke til bærekraftig samfunnsutvikling 
gjennom ansvarlig forretningsdrift. Det innebærer først og fremst å 
ivareta hensynet til etikk, miljø og sosiale forhold ved investeringer og 
kredittgiving. DnB NOR har derfor utarbeidet egne retningslinjer for 
samfunnsansvar i kapitalforvaltnings- og kredittvirksomheten. I tillegg 
settes krav til DnB NORs leverandører gjennom bruk av egenerklæ-
ringer. Samfunnsansvar handler også om å kontrollere forretningsmes-
sig risiko, holde miljømessig orden i egen virksomhet og å være en 
attraktiv arbeidsplass. DnB NOR ønsker også å være en samarbeids-
partner for organisasjoner og innenfor kultur og idrett. Det vises til 
eget kapittel om samfunns ansvar i årsrapporten og egen rapport om 
samfunnsansvar på dnbnor.com/samfunnsansvar. Som fi nansinstitu-
sjon er DnB NOR opptatt  av å redusere risikoen for negativt omdømme 
og risikoen for tap av tillit. Høy etisk standard blant medarbeidere og 
tillitsvalgte skal bidra til at DnB NOR forsterker den tilliten omverdenen 
har til konsernet. 

DnB NORs etikkregler omhandler habilitet, interessekonfl ikter, for-
hold til kunder og leverandører, forhold til medier, verdipapirhandel, 
innside handel og relevante privatøkonomiske forhold. Regelverket 
gjelder for alle ansatte og alle medlemmer av styrende organer.

Ansatte og tillitsvalgte i DnB NOR-konsernet er i henhold til konsernets  
retningslinjer for informasjonsbehandling pålagt taushetsplikt om 
den informasjon de i sitt arbeid får kjennskap til om konsernets eller 
kunders forhold. Taushetsplikten gjelder ikke bare overfor utenfor-
stående, men også i forhold til kolleger som ikke har behov for de 
aktuelle opplysningene i sitt arbeid. Reglene gjelder også opplysninger  
om konsernets strategi- og markedsplaner og andre forhold av 
konkurransemessig betydning. De enkelte ansatte eller tillitsvalgte er 
selv ansvarlige for å holde seg orientert om de generelle og spesielle 
reglene om taushetsplikt som gjelder innenfor deres arbeidsområde. 
Videre skal ingen medarbeider i DnB NOR, via datasystemene eller på 
annen måte, aktivt søke opplysninger om andre medarbeidere, kunder 

eller utenforstående når det ikke er nødvendig for vedkommendes 
arbeid i selskapet. 

Konsernets etikkregler slår fast at en medarbeider straks skal infor-
mere sin overordnede eller konserndirektør revisjon dersom han eller 
hun får kunnskap om forhold som er i strid med gjeldende regelverk 
fastsatt av myndighetene eller vesentlige brudd på interne bestemmel-
ser. Ansatte som på en forsvarlig måte varsler om kritikkverdige forhold 
i samsvar med dette punktet, skal ikke utsettes for belastninger som 
følge av varslingen.

Brudd på etikkreglene kan medføre konsekvenser for ansettelsesfor-
holdet. Reglene fi nnes i sin helhet på konsernets nettside, dnbnor.com. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 2
VIRKSOMHET
DnB NORs formål er å drive bank-, forsikrings- og fi nansieringsvirk-
somhet samt tilknyttet virksomhet innenfor rammen av den til enhver 
tid gjeldende lovgivning. Vedtektene fi nnes i sin helhet på konsernets 
nettside, dnbnor.com. 

Styrets årsberetning inneholder en redegjørelse for konsernets mål og 
strategier, og markedet oppdateres gjennom investorpresentasjoner 
i forbindelse med de kvartalsvise regnskapsavleggelsene og egne 
temapresentasjoner. 

I de årlige strategiprosessene vurderer styret om de mål og retnings-
linjer som følger av strategiene, er entydige, dekkende, godt operasjo-
nalisert og lettfattelige for de ansatte. Alle vesentlige retningslinjer er 
tilgjengelige for de ansatte via DnB NORs intranett.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 3
SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE
DnB NOR hadde per 31. desember 2009 en egenkapital på 101,4 
milliarder kroner. I henhold til fastsatte beregningsregler for kapital-

Ledelsen og styret i DnB NOR vurderer årlig prinsippene for eierstyring og selskapsledelse

og hvordan de fungerer i konsernet. DnB NOR følger den norske anbefalingen 1) for 

eierstyring og selskapsledelse av 21. oktober 2009. Beskrivelsen nedenfor redegjør for 

hvordan de 15 punktene i anbefalingen er fulgt opp i DnB NOR.

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

 1) Den norske anbefalingen, utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse, er tilgjengelig på nues.no.
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dekning for fi nansinstitusjoner hadde konsernet en samlet kapitaldek-
ning på 12,1 prosent av risikovektet volum og en kjernekapitaldekning 
på 9,3 prosent. Myndighetenes minstekrav til slik kapitaldekning er 
henholdsvis åtte prosent og fi re prosent. Styret foretar løpende en 
vurdering av kapitalsituasjonen i lys av selskapets mål, strategi og 
ønsket risikoprofi l. Som ledd i dette ble egenkapitalen styrket med om 
lag 14 milliarder kroner gjennom en aksjekapitalutvidelse i desember 
2009. Transaksjonen bedret DnB NORs evne til å møte kundenes 
fi nansieringsbehov fremover. Gjennom aksjeemisjonen er dessuten 
DnB NOR bedre posisjonert for høyere kapitaldekningskrav i bank-
sektoren, samtidig som konsernet raskere kan gjenoppta sin lang-
siktige utbytte politikk. 

For nærmere omtale av reglene om kapitaldekning samt hvilke prinsip-
per DnB NOR legger til grunn for å vurdere kapitalbehovet, henvises til 
årsrapportens kapittel om kapitalstyring og risikokategorier.

Utbytte
DnB NORs mål er å forvalte konsernets ressurser slik at aksjonærene 
oppnår en avkastning i form av utbytte og kursstigning som er konkur-
ransedyktig i forhold til sammenlignbare plasseringer. DnB NOR legger 
til grunn at om lag halvparten av konsernets overskudd utbetales som 
utbytte, forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastset-
telse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en 
normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for 
kjernekapital.

Tilbakekjøp av aksjer
For å ha fl eksibilitet i kapitalstyringen har styret i tidligere perioder 
bedt generalforsamlingen om fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer. 
Ved slike tilfeller har det vært krav om at ervervede aksjer skal innløses 
i henhold til reglene om kapitalnedsettelse. Det har tidligere vært 
inngått avtale med staten, ved Nærings- og handelsdepartementet, 
som innebærer at det ved innløsning av ervervede aksjer foretas en 
forholdsmessig innløsning av aksjer tilhørende staten, slik at statens 
eierandel holdes konstant. For tiden foreligger ingen slik fullmakt om 
tilbakekjøp av egne aksjer.

Kapitalforhøyelse
Det foreligger for tiden ingen styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse 
i DnB NOR ASA.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 4
LIKEBEHANDLING AV AKSJONÆRER OG 
TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE
DnB NOR har én aksjeklasse. Gjennom vedtektene og i styrets og 
ledelsens arbeid legges det vekt på at alle aksjonærer skal likebehandles 
og ha samme mulighet for innfl ytelse. Alle aksjer har lik stemme rett. 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 aksjonærer
Staten ved Nærings- og handelsdepartementet er DnB NORs største  
aksjonær med en eierandel på 34 prosent. I henhold til Statens eier-
skapsmelding (Stortingsmelding nr. 13 2006-2007) er formålet med 
statens eierskap i DnB NOR ASA å sikre at konsernet har hovedkontor i 
Norge og at selskapet skal være en partner for norske selskaper innen-
lands og på eksportmarkedene. Det gir næringslivet tilgang til et stort 
norskbasert fi nanskonsern med høy kompetanse. I eierskapsmeldingen 
stadfestes at statens eierandel på 34 prosent i DnB NOR opprettholdes 
slik Stortinget forutsatte i Innstilling til Stortinget nr. 212 (2002–2003).

Forvaltningen av aksjene hos departementet skjer gjennom eierskaps-
avdelingen. Forvaltningen er underlagt spesielle retningslinjer som 
blant annet fastslår at staten ikke kan ha representanter i styret eller 
representantskapet i fi nansinstitusjoner, men skal gjennom deltagelse 
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 DnB NORs aksjonærer. Retningslinjene stiller 
videre krav om at departementet ikke skal instruere DnB NOR om 
forretningsdriften . 

KONSERNREVISJONEN KONSERNSJEF

KONSERNLEDELSEN

STYRET

REPRESENTANTSKAPET

GENERALFORSAMLINGEN

COMPLIANCE KONSERN

REVISJONSUTVALGET
KOMPENSASJONSUTVALGET

KONTROLLKOMITEEN

EKSTERN REVISOR
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Sparebankstiftelsen DnB NOR er nest største aksjonær med en eier-
andel på 10,0 prosent. Stiftelsen ble etablert høsten 2002, da tidligere 
Gjensidige NOR Sparebank ble omdannet til aksjeselskap. Norsk 
lovgivning krever at stiftelsen skal ha et langsiktig og stabilt formål 
med sitt eierskap i konsernet. For å skaffe midler til sin samlede virk-
somhet har stiftelsen et behov for å oppnå høyest mulig risikojustert 
avkastning  på sin forvaltede kapital. Mer informasjon fi nnes på 
sparebankstiftelsen.no. 

TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE
Styreinstruksen i DnB NOR ASA slår fast at et styremedlem ikke må 
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 NOR-konsernet. Det samme gjelder om avtalen inngås 
av et selskap utenfor DnB NOR-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 NOR-konsernet utover styre-
vervet. Dersom de likevel gjør det, skal hele styret informeres. Honorar 
for slike oppdrag skal godkjennes av styret.

For konsernets øvrige tillitsvalgte og ansatte er transaksjoner med 
nærstående utførlig behandlet i og regulert av konsernets etikkregler. 
Generelt er en ansatt eller tillitsvalgt defi nert 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 NOR-konsernets interesser. 

Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom DnB NOR-konsernet og 
nærstående vil styret, med mindre det gjelder saker som behandles av 
generalforsamlingen etter reglene i allmennaksjeloven, sørge for at det 
foreligger verdivurdering fra uavhengig tredjepart. Dette gjelder også 
ved eventuelle transaksjoner mellom selskaper i DnB NOR-konsernet 
der det er minoritetsaksjonærer.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 5
FRI OMSETTELIGHET
Aksjene er notert på Oslo Børs og er fritt omsettelige. Vedtektene 
inneholder ingen begrensninger for omsetteligheten.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 6
GENERALFORSAMLING OG KONTROLLKOMITÉ
Ordinær generalforsamling skal i henhold til vedtektene avholdes 
innen utgangen av april måned hvert år. Innkalling og påmeldings-
skjema sendes aksjonærene og publiseres på konsernets nettside 
senest 21 dager før generalforsamlingsdatoen. Prosedyre for stemme-
givning og for å fremsette forslag er angitt i innkallingen. 

I henhold til vedtektene er representantskapets leder møteleder for 
generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen deltar medlemmer av styret, minst én repre-
sentant fra valgkomiteen og ekstern revisor. Fra administrasjonen 
deltar konsernsjef, fi nansdirektør, konserndirektør revisjon og fag-
spesialister. Generalforsamlingsprotokoll er tilgjengelig på konsernets 
nettside, dnbnor.com. 

Generalforsamlingen velger en valgkomité som avgir begrunnet innstil-
ling om forslag til aksjonærvalgte medlemmer av representantskapet, 
styret og kontrollkomiteen.

Generelt fattes beslutninger med alminnelig fl ertall. Beslutninger om 
avhendelse av aksjer, fusjon, fi sjon, avhendelse av en vesentlig del av 
DnB NOR Bank ASAs virksomhet eller utstedelse av aksjer i banken 
til andre enn DnB NOR ASA, krever tilslutning fra minst to tredeler av 
både de avgitte stemmene og av aksjekapitalen som er representert på 
generalforsamlingen.

Avstemningsopplegget gir mulighet for å stemme separat på hvert 
enkelt medlem av de ulike organene.

Det er mulig for aksjonærene å gi fullmakt til andre. Det oppnevnes 
også en person som kan stemme for aksjonærene som fullmektig. 
Fullmaktsskjemaet søkes så langt det er mulig utformet slik at det kan 
stemmes over hver enkelt sak som skal behandles og kandidater som 
skal velges.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at konsernet drives på en 
hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lover, forskrif-
ter og retningslinjer. Komiteen skal også føre tilsyn med at styret og 
konsernsjefen har tilstrekkelig tilsyn og kontroll med datterselskapene. 
I den utstrekning den fi nner det påkrevet skal komiteen undersøke 
konsernets protokoller, regnskap, korrespondanse og beholdninger, 
såvel konsernets egne som deponerte. Kontrollkomiteen består av fi re 
medlemmer og to varamedlemmer som er valgt av generalforsamlin-
gen. Varamedlemmene stiller fast i kontrollkomitémøtene. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 7
VALGKOMITÉ
Generalforsamling og representantskap har i samsvar med DnB NORs 
vedtekter etablert en valgkomité som består av fem medlemmer. 
Medlemmene skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. 
Ingen styremedlemmer eller representanter for ledelsen er medlem av 
valgkomiteen. Komiteen ledes av representantskapets leder, og med-
lemmene velges av generalforsamlingen for to år av gangen. 

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen for valg av 
representantskapets og kontrollkomiteens medlemmer. Videre avgir 
valgkomiteen innstilling til representantskapet for valg av styrets 
medlemmer. Innstillingen skal gi relevant informasjon om kandidate-
nes bakgrunn og uavhengighet. Valgkomiteen foreslår også honorar 
for styrets og representantskapets medlemmer. Valgkomiteens 
godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen. Informasjon om 
valgkomiteen og frister for å gi innspill fi nnes på konsernets nettside, 
dnbnor.com. 

Valgkomiteen avholdt 19 møter gjennom 2009, hvor det blant annet 
ble avgitt innstilling på valg av nye medlemmer til representantskapet, 
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herunder også ny leder og nestleder. Det ble videre innstilt på valg av 
medlemmer til styret og kontrollkomiteen. Valgkomiteen gjorde også 
forberedelser til saker som skal opp i 2010.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 8
REPRESENTANTSKAP OG STYRE, SAMMENSETNING 
OG UAVHENGIGHET
Representantskapets hovedoppgave er å føre tilsyn med styrets og 
konsernsjefens forvaltning av selskapet. Representantskapet har 
30 medlemmer, hvorav 20 er aksjonærvalgte medlemmer som velges 
av generalforsamlingen. Det legges vekt på bred representasjon fra 
selskapets aksjonærer. Videre velges ti representanter av og blant de 
ansatte. 

Styret har inntil tolv medlemmer, hvorav inntil åtte aksjonærvalgte 
representanter og fi re ansatterepresentanter. Medlemmene velges 
for inntil to år av gangen. Per 31. desember 2009 hadde styret ni 
medlemmer, hvorav seks aksjonærvalgte og tre ansattevalgte represen-
tanter. Fire av styrets medlemmer var kvinner, hvorav tre var aksjonær-
valgte representanter og én var ansatterepresentant. 

De enkelte styremedlemmers bakgrunn er beskrevet i årsrapporten og 
på konsernets nettside. Styret vurderer medlemmenes uavhengighet, 
og konklusjonen er anmerket i oversikten over styrende organer. Over-
sikten angir også hvor mange aksjer i DnB NOR-konsernet som var eid 
av medlemmene av styrende organer per 31. desember 2009. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 9
STYRETS ARBEID
Styrets oppgaver
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. Styret utarbeider en årlig plan for sitt 
arbeid som dekker oppgaver som er fastsatt i lover, forskrifter, myndig-
hetsvedtak, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen og represen-
tantskapet. Styret har også fastsatt instruks for konsernsjefen. 

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

Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av DnB NOR og 
skal gjennom konsernsjef sørge for forsvarlig organisering av virksom-
heten. Styret skal blant annet fastsette planer og budsjetter for 
virksomheten samt holde seg orientert om DnB NORs økonomiske 
stilling og utvikling. Herunder hører DnB NORs årlige planprosess 
med fastsettelse av overordnede mål og strategiske valg for konsernet 
samt fi nansielle treårsplaner, budsjetter og prognoser for konsernet 
og forretningsområdene. 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 på side 56. 

Til styret er det valgt en nestleder som fungerer som møteleder i tilfel-
ler der styreleder ikke kan eller bør lede styrets arbeid.

Revisjonsutvalg
Styret i DnB NOR ASA har et revisjonsutvalg som skal bestå av inntil 
fi re av styrets medlemmer, og som normalt møtes syv til åtte ganger 
årlig. Medlemmene velges for inntil to år, og leder oppnevnes for ett 
år av gangen. Minst ett av utvalgets medlemmer må ha relevant regn-
skaps- eller revisjonsmessig kompetanse. Revisjonsutvalgets formål, 
oppgaver og funksjoner er fastsatt i samsvar med internasjonale regler 
og standarder og er også i samsvar med lovendringene som følge av 
implementering av EUs revisjonsdirektiv. Revisjonsutvalget gjennom-
går blant annet utkast til kvartals- og årsregnskap før behandling i 
styret. Utvalget vurderer særskilt spørsmål vedrørende tolkning og 
over holdelse av regnskapsprinsipper og -praksis, samt verdsettelse og 
presentasjon . I sin gjennomgang av regnskapene har utvalget disku-
sjoner med ledelsen, konsernrevisjonen og ekstern revisor. 

Revisjonsutvalgets oppgaver er blant annet også å påse at kon-
sernet har uavhengig og effektiv intern og ekstern revisjon og at 
risikostyringssystemer fungerer effektivt, samt å føre tilsyn med 
regnskapsavleggelses prosessen. Minst en gang i året har utvalget 
møte med ekstern revisor og konserndirektør revisjon hver for seg 
uten tilstedeværelse fra administrasjonen. 

Kompensasjonsutvalg 
Styret i DnB NOR ASA har et kompensasjonsutvalg som består av 
tre medlemmer av selskapets styre, og som normalt møtes tre til fi re 
ganger årlig. Utvalget forbereder og anbefaler forslag til styret om kom-
pensasjon til konsernsjef og er samtidig rådgiver for konsernsjef ved-
rørende kompensasjon og andre vesentlige personalrelaterte forhold 
for konsernledelsen og eventuelt andre som rapporterer til konsernsjef.

Møtestruktur
Konsernsjefen forbereder saker som skal behandles av styret i samråd 
med styrets leder. Det legges vekt på at sakene forberedes og fremleg-
ges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

Styrebehandlingen ledes av styrets leder. Dersom verken styrets leder 
eller nestleder er til stede, velger styret en leder for styrebehandlingen.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 10 og pkt. 13
RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL SAMT 
INFORMASJON  OG KOMMUNIKASJON 
Styret gjennomgår kvartalsvis konsernets utvikling innenfor de viktigste 
risikoområder og foretar årlig en gjennomgang av internkontroll. Se 
side 56 for en beskrivelse av styrets ansvar, gjennomføring og opp-
følging av dette.

Fastsettelse av retningslinjer for fi nansiell rapportering 
Styret i DnB NOR ASA har gitt retningslinjer som skal sikre pålitelig, 
relevant, tidsriktig og lik informasjon til aksjonærer og andre aktører 
i verdipapirmarkedet i samsvar med relevante krav, i det følgende 
benevnt fi nansiell rapportering. Retningslinjene omfatter også kon-
sernets kontakt med investorer utenom generalforsamlingen og er 
tilgjengelige på konsernets nettside, dnbnor.com. 

Styret fastsetter konsernets overordnede mål for kapitalavkastning, 
som danner grunnlag for konsernsjefens avkastningsmål for for-
retningsområdene. Målene baseres på den risikojusterte kapitalen 
områdene legger beslag på. 

Konsern fi nans og risikostyring, KFR, ledes av fi nansdirektør og er 
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organisert utenfor forretningsområdene. Staben fastsetter retningslinjer 
for månedlig, kvartalsvis og årlig innrapportering fra forretningsom-
råder og datterselskaper på bakgrunn av interne og eksterne krav og 
vurdering av risiko knyttet til fi nansiell rapportering.

Forretningsområdene har ansvar for månedlig fi nansiell oppfølging 
og rapportering. Alle forretningsområder har egne ledergrupper og 
økonomi funksjoner tilpasset sin organisasjon og virksomhet. Alle 
områder i konsernet evaluerer årlig hvorvidt etablerte kontrollaktiviteter 
fungerer hensiktsmessig.

Bearbeiding og behandling 
KFR utarbeider fi nansiell rapportering for DnB NOR-konsernet og 
påser at rapporteringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning , 
regnskapsstandarder, fastsatte regnskapsprinsipper og styrets 
retningslinjer. Det er etablert en rekke kontrolltiltak i forbindelse 
med ferdigstillelsen av denne informasjonen. Tiltakene omfatter 
både generelle rimelighets- og sannsynlighetskontroller og detaljerte 
avstemmings kontroller. 

KFR har etablert prosesser som sørger for at regnskapsrapporteringen 
kvalitetssikres og at eventuelle feil og mangler følges opp og rettes. 

Konsernledermøtet gjennomgår månedlig fi nansiell rapportering, 
herunder utvikling i resultat- og balansestørrelser, status mot lovkrav, 
resultat for juridiske enheter og analyse av og kommentarer til 
resultater  i forretnings- og støtteområder. 

Finansdirektør vurderer løpende forretnings- og støtteområdenes 
fi nansielle resultater og måloppnåelse, kritiske forhold og hendelser 
som påvirker fremtidig utvikling og optimal ressursutnyttelse. En 
omfattende gjennomgang av blant annet disse temaene gjennom  -
føres med de enkelte forretningsområdene minimum hvert kvartal, 
og etter behov med støtteområdene.

Revisjon
Finansiell rapportering for DnB NOR-konsernet, DnB NOR Bank-
konsernet  og Vital Forsikring ASA gjennomgås kvartalsvis av intern-
revisjonen. Årsregnskaper for alle selskaper i DnB NOR-konsernet 

revideres av ekstern revisor, som innenfor rammene fastsatt i 
revisjons standard RS 610 delvis også bygger på arbeid utført av 
internrevisjonen for de største selskapene. 

Internrevisjonen utfører operasjonell og fi nansiell revisjon av enheter i 
DnB NOR-konsernet. Det utarbeides en revisjonsplan som diskuteres 
med konsernledelsen, behandles i revisjonsutvalget og godkjennes av 
styret. Revisjonens risikovurderinger ligger til grunn for hvilke områder 
som skal prioriteres i revisjonsarbeidet. Det utarbeides særskilte revi-
sjonsrapporter som inneholder resultatene av revisjonen, en redegjørelse  
for eventuelle feil, forslag til tiltak og identifi sering av ansvarlig person og 
fastsettelse av tidsfrister. Revisjonsrapportene sendes til ansvarlig leder 
og i sammendrag til styret i det aktuelle selskap. Et sammendrag med 
revisjonens vurdering av alle enhetene i DnB NOR-konsernet rapporte-
res hvert halvår til styret i DnB NOR ASA. Styret i DnB NOR Bank ASA 
mottar månedlig et sammendrag av revisjonsrapportene for enhetene 
i DnB NOR Bank-konsernet. Styrene i Vital og DnB NOR Kapitalfor-
valtning Holding AS mottar kvartalsvise sammendrag av revisjonsrap-
porter for sine respektive enheter. Resultatene av fi nansiell revisjon for 
DnB NOR-konsernet, DnB NOR Bank-konsernet og Vital rapporteres til 
revisjonsutvalget hvert kvartal. 

Behandling i styret og revisjonsutvalget
Revisjonsutvalget gjennomgår kvartalsvis fi nansiell rapportering 
for DnB NOR-konsernet. Utvalget foretar en grundig gjennomgang 
av skjønnsmessige vurderinger og estimater i tillegg til eventuelle 
endringer i regnskapspraksis. Styrene i DnB NOR ASA og DnB NOR 
Bank ASA behandler kvartalsregnskap og forslag til årsregnskap for de 
respektive selskapene etter behandling i administrasjon og revisjons-
utvalg. Årsregnskapene fastsettes av generalforsamlingen. Styret i Vital 
behandler kvartalsregnskap og forslag til årsregnskap, som besluttes 
av generalforsamlingen.

Informasjon til markedet 
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. 

Hovedelementer i internkontroll og risikostyringssystemer 
knyttet til fi nansiell rapportering

INTERN REVISJON

BEHANDLE I STYRET OG REVISJONSUTVALGET

TILSYNSMYNDIGHETER INFORMASJON TIL MARKEDET

BEARBEIDE OG BEHANDLE

RAPPORTERE

FASTSETTE RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING
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Tilsynsmyndigheter
DnB NOR-konsernets virksomhet er underlagt tilsyn av Finanstil synet. 
Tilsynet gjennomgår blant annet års- og delårsregnskaper. Styret 
tilstreber en åpen og konstruktiv dialog med Finanstilsynet. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 11
GODTGJØRELSE TIL STYRET
Styrehonorarene, som innstilles av valgkomiteen og fastsettes av 
representantskapet, er ikke resultatavhengige eller knyttet til opsjoner i 
DnB NOR ASA. Styret skal godkjenne eventuell annen godtgjørelse enn 
styrehonorar, revisjonsutvalgshonorar og kompensasjonsutvalgshonorar 
fra selskapet til medlemmer av styret. Representantskapet skal oriente-
res i slike saker. Note 45 til årsregnskapet for DnB NOR-konsernet viser 
godtgjørelser til ledende ansatte og tillitsvalgte i DnB NOR ASA.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 12
GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE 
DnB NORs retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til konsernsjef 
og øvrige medlemmer av konsernledelsen skal til enhver tid under-
støtte gjeldende strategi og verdigrunnlag og bidra til å nå konsernets 
mål. Den totale godtgjørelsen til konsernsjefen og ledende ansatte 
består av grunnlønn (hovedelement), naturalytelser, variabel lønn og 
pensjons- og forsikringsordninger. 

Totalkompensasjonen til konsernsjefen fastsettes på bakgrunn av 
en helhetlig vurdering, basert på sammenligninger i markedet og 
omdømme hensyn. Kompensasjonen skal være konkurransedyktig, 
men ikke markedsledende. 

Den variable lønnen til konsernsjefen er prestasjonsbasert og fastset-
tes på bakgrunn av følgende forhold: fi nansielt resultat, kundetilfreds-
het, medarbeidertilfredshet og DnB NOR-konsernets omdømme, 
samt utvalgte mål knyttet til forretningsstrategien. Det foretas også 
en diskresjonær vurdering av total måloppnåelse. Variabel lønn kan 
maksimalt utgjøre 50 prosent av fastlønn, hvorav 20 prosent av brutto 
variabel lønn tildeles som aksjer i DnB NOR ASA med en bindingstid 
på to år før aksjene kan omsettes. 

Totalkompensasjonen til øvrige ledende ansatte fastsettes ut fra 
behovet for å gi konkurransedyktige betingelser i de ulike forretnings-
områdene. Godtgjørelsen skal gjøre konsernet konkurransedyktig 
i arbeidsmarkedet og fremme konsernets lønnsomhet, herunder 
ønsket inntekts- og kostnadsutvikling. Totalkompensasjonen skal ikke 
skade DnB NORs omdømme eller være markedsledende, men sikre 
at DnB NOR tiltrekker seg og beholder ledende ansatte med ønsket 
kompetanse og erfaring. 

Variabel lønn fastsettes basert på konkret resultatoppnåelse av kon-
sernmål samt defi nerte mål innenfor den enkeltes ansvarsområder. Det 
foretas også en diskresjonær vurdering av den totale måloppnåelsen. 

Ordningen skal være resultatavhengig uten å være risikodrivende, 
og skal ikke være egnet til å skade DnB NORs omdømme. Det er 
fastsatt et øvre tak for utbetaling av variabel lønn på inntil 50 prosent 
av fastlønn, hvorav 20 prosent av brutto variabel lønn tildeles som 
aksjer i DnB NOR ASA med en bindingstid på to år før aksjene kan 
omsettes. Styret kan for spesielle stillinger gjøre unntak hvis det er 
nødvendig for å gi konkurransedyktige betingelser. Selv om lønnen 

i sistnevnte tilfelle skal være konkurransedyktig, skal den ikke være 
markedsledende. Nivået på variabel lønn i DnB NOR vurderes uansett 
å være moderat sammenlignet med nivået i mange internasjonale 
fi nansinstitusjoner.

Fra og med 2010 vil den variable lønnen til konsernsjef og ledende 
ansatte fastsettes med bakgrunn i en sterkere vektlegging av konsern-
felles måleparametre for fi nansielle nøkkeltall, kundetilfredshet og 
omdømme. 

I kjølvannet av fi nanskrisen har både nivå og innretning på 
kompensasjons systemene i fi nansnæringen vært gjenstand for inter-
nasjonal debatt. Blant annet har EU-kommisjonen kommet med en 
anbefaling vedrørende retningslinjer for belønning i næringen. Finans-
tilsynet har kommet med forslag til retningslinjer i Norge fra 2011 
basert på EU-retningslinjene. 

Det er for tiden ingen utestående tegningsrettigheter eller lignende 
til noen ansatte i DnB NOR-konsernet. Note 45 til årsregnskapet for 
DnB NOR-konsernet viser godtgjørelser til ledende ansatte og til-
litsvalgte i DnB NOR. Se også omtale av styrets kompensasjonsutvalg 
under pkt. 9 ovenfor.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 14
SELSKAPSOVERTAGELSE
Styret i DnB NOR vil håndtere eventuelle overtagelsestilbud i samsvar 
med prinsippet om likebehandling av aksjonærer. Samtidig vil styret 
bidra til at aksjonærene får mest mulig fyllestgjørende informasjon 
i alle situasjoner som påvirker aksjonærenes interesser. Se for øvrig 
under pkt. 4, hvor det er redegjort for at staten vil opprettholde eier-
andelen på 34 prosent i DnB NOR slik Stortinget har forutsatt.

Avvik fra anbefalingen: Styret har foreløpig ikke valgt å utarbeide eksplisitte 

hovedprinsipper for håndtering av overtagelsestilbud, men slutter seg for 

øvrig til anbefalingens formuleringer på dette punkt. 

Pkt. 15
REVISOR
Ekstern revisor presenterer årlig en plan for revisjonsarbeidet for 
revisjonsutvalget og kontrollkomiteen. Det er utarbeidet retningslinjer 
for forholdet til ekstern revisor, herunder begrensninger på hvilket 
tilleggsarbeid som kan utføres, godkjennelse av honorarer og policy 
om å innhente tilbud på ekstern revisjon. Ansvarlig revisor kan ha en 
funksjonstid på maksimalt fem år. Ved utløpet av perioden skal det 
normalt innhentes tilbud fra fl ere revisjonsselskaper. Revisjonsutvalget 
innstiller på valg av revisor til styret. Forslaget fremlegges for represen-
tantskapet, som innstiller til generalforsamlingen. Revisjonsutvalget 
avholder minst ett årlig møte med revisor uten at konsernsjef eller 
andre fra administrasjonen er til stede. 

Revisjonsutvalget innstiller til styret på godkjennelse av ekstern 
revisors honorar. Styret fremlegger deretter forslagene til honorar for 
generalforsamlingen til godkjennelse. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen 
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Intern og ekstern rapportering skal ha høy kvalitet, og konsernet skal 
operere i samsvar med relevante lover, forskrifter og interne retnings-
linjer for virksomheten, herunder konsernets verdigrunnlag og etikk-
regler. Organiseringen av DnB NOR tar sikte på å sikre uavhengighet 
i risikorapporteringen. 

DnB NORs lønnsomhet er blant annet avhengig av konsernets evne 
til å identifi sere, styre og prise risiko som oppstår i forbindelse med 
fi nansielle tjenester. Styret i DnB NOR ASA har et uttalt mål om en lav 
risikoprofi l. Bankkonsernet skal opprettholde en rating på langsiktige 
ordinære innlån tilsvarende Aa-nivå. Konsernets risiko tallfestes i form 
av risikojustert kapitalbehov, som beregnes for hovedkategorier av risiko 
og for alle forretningsområder i konsernet. Se nærmere beskrivelse i 
kapitlet ”Kapitalstyring og risikokategorier”. Risiko følges også opp gjen-
nom supplerende risikomål som er tilpasset virksomheten i de enkelte 
forretningsområdene, for eksempel måling av eksponering mot rammer, 
nøkkeltall og porteføljerisikomål.

STYRENE
Organisering og ansvar
Styret i DnB NOR ASA, holdingstyret, er konsernets øverste ansvarlige 
organ for forretningsdriften, inklusive all løpende styring og kontroll. 
Styret har vedtatt etikkregler som skal bidra til bevisstgjøring og etter-
levelse av den etiske standarden som kreves i konsernet. Holdingstyret 
har ansvar for å påse at konsernet har en egenkapital som er forsvarlig 
ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten, og for å sørge for at 
kapitalkrav som følger av lover og forskrifter, blir overholdt. Det er også 
fastsatt policyer for internkontroll og styring av operasjonell risiko på 
konsernnivå.

Revisjonsutvalget skal føre tilsyn med utarbeidelsen av regnskapet, 
gjennomgå utkast til regnskapsrapporteringer og se etter at konsernets 
internkontroll, herunder intern revisjon og risikostyringssystemer, fungerer 
effektivt. Revisjonsutvalget rapporterer resultatet av sine vurderinger til 
holdingstyret. 

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

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

Gjennomføring og oppfølging
Holdingstyret gjennomgår årlig konsernets viktigste risikoområder 
og internkontroll. Gjennomgangen, som bygger på konsernsjefens 
rapportering, tar sikte på å dokumentere kvaliteten på arbeidet i de 
viktigste risikoområdene og avdekke eventuelle svakheter og for-
bedringsbehov. Gjennomgangen skal sikre at endringer i risikobildet 
identifi seres, slik at nødvendige forbedringstiltak kan iverksettes. 
Revisjonsutvalget vurderer også kvaliteten på internrevisjonens arbeid. 
Styrene i DnB NOR Bank ASA, Vital og øvrige vesentlige datterselskaper 
evaluerer  årlig selskapenes viktigste risikoområder og internkontroll. 

Revisjonsutvalget og holdingstyret mottar hvert kvartal en rapport om utvik-
lingen i konsernets defi nerte risikokategorier. Bankstyret mottar i tillegg 
hvert kvartal rapport om utviklingen i bankkonsernets kredittrisiko. Styret i 
Vital mottar periodisk rapport med vurdering av selskapets risikosituasjon. 

Det gis informasjon om konsernets risikosituasjon til markedet, 
aksjonærer og myndigheter gjennom kvartalsvis rapportering. Videre 
redegjøres det for DnB NORs tilpasninger til og oppfyllelse av regel-
verket om kapitalkrav, herunder opplysninger om prosesser, modeller og 
kvantitativ informasjon om ulike risikotyper. Informasjonen publiseres på 
konsernets  nettside dnbnor.com.

Holdingstyret har vedtatt en kapitaliseringspolicy som skal sikre at konser-
nets egenkapital er tilpasset virksomhetens omfang og risikoprofi l. Denne 
bygger på myndighetenes krav til kapitaldekning og DnB NORs interne 
vurdering av behovet for kapital. Styret foretar løpende en vurdering av 
konsernets kapitalsituasjon.

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

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

Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring og forvaltning av risiko. God risiko-

styring er i DnB NOR et strategisk virkemiddel for å øke verdiskapingen. Internkontroll skal

bidra til å sikre effektiv drift og forsvarlig håndtering av risikoer av betydning for oppnåelse

 av konsernets forretningsmessige mål.

RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL

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

givende organ for fi nansdirektør som behandler saker knyttet til styring 
av markeds- og fi nansieringsrisiko, risikomodellering, kapitalstruktur og 
avkastningsmål. 

•  Konsernkredittutvalget beslutter kredittsaker innen gitte fullmakter og 
rådgir konsernsjefen og styret ved behandling av større enkeltengasje-
menter og andre kredittsaker av spesiell karakter. Utvalget er sentralt 
ved utforming av konsernets kredittpolicy, kredittstrategier, kredittregel-
verk og vurderinger av porteføljerisiko. 

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

•  Forum for operasjonell risiko skal bidra til at oppfølging og rapportering 
av operasjonell risiko skjer på en effektiv og konsistent måte i hele 
konsernet. En viktig oppgave er å påse at konsernets rutiner knyttet til 
internkontroll og kvalitetsarbeid utformes slik at det gir merverdi i forhold 
til den operative driften.

Gjennomføring og oppfølging
Utgangspunktet for risikostyringen i DnB NOR er at den enkelte leder i 
konsernet skal sørge for å ha kunnskap om all vesentlig risiko innenfor 
eget ansvarsområde, slik at denne kan forvaltes på en økonomisk og 
administrativt forsvarlig måte. 

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

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

Alle områder i konsernet foretar årlig en risikogjennomgang som omfatter:
• Kommentarer til eget arbeid med internkontroll
• Risikovurderinger
• Vurdering av egen etterlevelse av eksternt og internt regelverk
• Planlagte forbedringstiltak

Rapporteringen skjer på avdelingsnivå og gir grunnlag for samlede rap-
porter for forretningsområder og støtteområder som inngår i konsernsje-
fens rapportering til holdingstyret. Der vurderingen viser spesielt alvorlige 
risikoer, skal disse rapporteres sammen med en angivelse av aktuelle 
forbedringstiltak. Enhetene skal vurdere maksimalt tapspotensial for 
konsernet. 

KONSERN FINANS OG RISIKOSTYRING
Organisering og ansvar
Konsern fi nans og risikostyring, KFR, har overordnet ansvar for risikomå-
ling og -styring, internkontroll og for å vurdere og rapportere konsernets 
samlede risikobilde. Divisjon Risikostyring konsern, RSK, er organisatorisk 
plassert i KFR og ledes av konsernets Chief Risk Offi cer. Divisjonen samler 
konsernets fagmiljøer innenfor risikostyring. KFRs divisjon Konsernstab 
økonomi og regnskap, KØR, har fagansvar for fi nansiell rapportering og 
setter premisser knyttet til regnskaps- og økonomifaget i konsernet.

Gjennomføring og oppfølging
Risikostyring konsern utarbeider periodisk en rapport til holdingstyret 
vedrørende utviklingen i risikokategorier. Konsernets kredittsjef fremleg-

ger en rapport til bankstyret vedrørende utviklingen i bankkonsernets 
kredittrisiko. Konsernets risiko tallfestes i form av risikojustert kapital-
behov. Beregning av behov for kapital til konsernets forretningsområder 
er basert på konsernets interne risikomodell. Se kapitlet ”Kapitalstyring 
og risiko kategorier”. Avkastning på risikojustert kapital inngår i prising av 
produkter, resultatmåling og oppfølging av forretningsområdene.

KØR vurderer risikoer knyttet til fi nansiell rapportering og tilrettelegger for 
oppfølging av forretnings- og støtteområder. Minst hvert kvartal avholdes 
møter med forretningsområdene der blant annet risikoer vedrørende 
fi nansiell rapportering, både på kort og lang sikt, vurderes. Konsernsjef, 
fi nansdirektør, ledelsen i det aktuelle området samt relevant fagekspertise 
deltar på møtene, som ledes av konsernsjef. Finansdirektør avholder i 
tillegg ved behov møter med støtte områdene der risikoer vedrørende 
fi nansiell rapportering følges opp.

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

Identifi sering, vurdering og overvåking av konsernets fi nansielle compli-
ance-risiko utføres av KØR på vegne av fi nansdirektør. 

Gjennomføring og oppfølging
Group Compliance Offi cer har ansvaret for konsernets overordnede kon-
troll med og rapportering av operasjonell compliance-risiko og eventuelle 
brudd på regelverk som konsernet er underlagt. Group Compliance 
Offi cer er organisatorisk plassert i RSK og rapporterer til styret gjennom 
konsernsjef minimum årlig. Compliance-ansvarlige i forretnings- og 
støtteområdene rapporterer periodisk om status og eventuelle brudd på 
regelverk til Group Compliance Offi cer og linjevei til leder for den respek-
tive enhet. 

KØR vurderer konsernets fi nansielle compliance-risiko og rapporterer 
jevnlig til Revisjonsutvalget.

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

Gjennomføring og oppfølging
Som en kvalitetssikring av at styrets forutsetninger etterleves, gjennom-
fører Konsernrevisjonen uavhengige risikovurderinger og etterprøvinger av 
konsernets aktiviteter. Resultatene av revisjonsaktivitetene blir rapportert 
til styrene i relevante selskaper i DnB NOR-konsernet, holdingstyret, revi-
sjonsutvalget og konsernledelsen. Konsernrevisjonens rapporter blir også 
presentert for kontrollkomiteen og ekstern revisor. Resultatet av fi nansiell 
revisjon rapporteres kvartalsvis til revisjonsutvalget. Konsernrevisjonen 
følger opp at nødvendige tiltak blir iverksatt og gjennomført. 
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KAPITALSTYRING
Kapitaliseringspolicy
Styret i DnB NOR ASA vedtok 20. januar 2009 en ny kapitaliserings policy 
for konsernet. Kapitaliseringspolicyen skal sikre at DnB NOR har en 
størrelse på egenkapitalen som medfører en effektiv og optimal egen-
kapitalbruk som samsvarer med virksomhetens omfang og risikoprofi l. 
Kapitaliseringspolicyen skal balansere behovet for en konkurransedyktig 
egenkapitalavkastning med behovet for stabilitet som fordres av tilsyns-
myndigheter, obligasjonseiere, markedsaktører og andre interessenter, 
inkludert ratingselskaper. 

Styret har vedtatt en målsetting om minimum 8 prosent kjernekapital-
dekning ved full implementering av IRB-systemet (Internal Ratings 
Based, IRB). Ettersom beregningsgrunnlaget påvirkes av konjunkturene, 
innebærer målsettingen at kjernekapitaldekningen må være vesentlig over 
8 prosent i gode økonomiske tider og minst 8 prosent i nedgangstider. 

Kapitalvurderingen skal være fremadskuende og ta hensyn til organisk 
vekst og behov for strategisk handlefrihet. Økonomiske konjunkturfor-
hold inngår også i vurderingen. Risiko blir målt som risikojustert kapital. 

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

Finanstilsynet har gitt føringer for hva en slik prosess bør omfatte. 
Kapitalvurderingen skal omfatte risikoer som ikke inngår i beregningen 
av minstekravet. Den skal også refl ektere det forhold at kvantifi sering 
av risiko og kapitalbehov er basert på metoder og data som inneholder 
usikkerhet. Vurderingen av kapitalbehovet skal være fremtidsrettet og 
ta hensyn til forretningsplaner, vekst og tilgang til kapitalmarkedene. 
Kapitalbasen skal være tilstrekkelig til å komme gjennom en nedgangs-
konjunktur med negative resultater og vansker med innhenting av ny 
kapital. Egenvurderingen skal rapporteres til Finanstilsynet. 

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

Det er etablert prosesser i DnB NOR for å vurdere kapitalbehovet i for-
hold til risikoprofi l og kvalitet på etablerte risikostyrings- og kontrollsyste-
mer. Konsernets risiko- og kapitalsituasjon vurderes og oppsummeres i 
en egen risikorapport til styret i DnB NOR ASA hvert kvartal i forbindelse 
med resultatfremleggelsen. Konsernets kapitaliseringsmål inngår som 
en viktig størrelse i budsjett- og strategiprosessen. Kapitaliserings-
policyen gjennomgås årlig. 

En prosess for vurdering av risikoprofi l og kapitalbehov som omfatter 
morselskapet DnB NOR ASA, Vital Forsikring ASA og øvrige vesentlige 
datterskaper, gjennomføres årlig. Risikoen kvantifi seres gjennom bereg-
ning av risikojustert kapital. Kvalitative vurderinger legges også til grunn. 
Stresstester for kreditt- og markedsrisiko er andre viktige referanser. 
Styrene i datterselskapene gjør selvstendige vurderinger av kapitalnivå 
og fremtidig kapitalbehov basert på føringer i konsernets kapitaliserings-

KAPITALSTYRING OG RISIKOKATEGORIER
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policy. Resultatet blir forankret i fagmiljøene i de respektive dattersel-
skapene og i DnB NOR ASA og behandles i balansestyringsutvalget 
Asset and Liability Committee, ALCO, før behandling i de respektive 
styrene. 

Prosessen og dens resultat blir dokumentert skriftlig i en ICAAP-rap-
port. DnB NORs ICAAP-rapport ble sendt Finanstilsynet i april 2009.

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

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

DnB NOR har tillatelse til å anvende IRB-metoden for kredittrisiko ved 
kapitaldekningsberegningene for den delen av porteføljen som er IRB-
godkjent. Tabellen viser hvilke porteføljer dette gjelder og konsernets 
plan for implementering av nye porteføljer. 

DnB NOR rapporterer etter IRB-metoden for ca. 47 prosent av porte-
føljen, målt etter utlånsvolum.

Konsernet rapporterer etter IRB-metoden for tilnærmet all eksponering 
med pant i fast eiendom. IRB-metoden for massemarkedet innebærer at 
bankens modeller for forventet misligholdsfrekvens, tapsgrad og ekspo-
nering legges til grunn både for interne styringsformål og for kapitaldek-
ning. Innenfor massemarkedet er det for 2010 søkt om adgang til å 
benytte IRB-metode for kapitaldekningsrapportering for DnB NOR Kort 
samt kreditteksponering med pant i fast eiendom i Nordlandsbanken. 

Konsernet rapporterer etter avansert IRB for en stor del av foretaks-
porteføljen for små og mellomstore bedrifter. Avansert IRB-metode 
for denne porteføljen innebærer at bankens modeller for forventet 
misligholdsfrekvens, tapsgrad, eksponering og løpetid legges til grunn 
både for interne styringsformål og for kapitaldekning. Innenfor fore-
taksporteføljen er det søkt om adgang til å benytte avansert IRB-metode 
for storkunder i DnB NOR Bank, Nordlandsbanken samt leasing- og 
utlånsporteføljen i DnB NOR Finans med unntak av porteføljen fra 
SkandiaBanken  Bilfi nans. 

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

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

Rapporteringsmetoder for kredittrisiko ved kapitaldekning 

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

Massemarked:

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

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

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

– utlån i Norge, DnB NOR Finans eksklusive porteføljen fra SkandiaBanken Bilfi nans Standard IRB 1) IRB 1)

– restporteføljer, DnB NOR Finans Standard Standard IRB 1)

Foretak:

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

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

– bedrifter, Nordlandsbanken Standard Avansert IRB Avansert IRB

–  leasing og utlån i Norge, DnB NOR Finans eksklusive porteføljen

fra SkandiaBanken Bilfi nans Standard Avansert IRB Avansert IRB

– restporteføljer, DnB NOR Finans Standard Standard Avansert IRB

– bedrifter, DnB NOR Næringskreditt Standard Avansert IRB Avansert IRB

Institusjoner:

– banker og fi nansinstitusjoner Standard Standard Avansert IRB

Unntak:

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

verdipapiriseringsposisjoner Standard Standard Standard

–  midlertidige unntak: DnB NORD, DnB NOR Luxembourg, Monchebank 

og diverse mindre porteføljer Standard Standard Standard

1) For massemarked skilles det ikke mellom grunnleggende og avansert IRB.
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etter standardisert metode. Behandlingen av markedsrisiko er mindre 
påvirket av overgangen fra Basel I til Basel II. 

Kapitaldekning 
Beregningsgrunnlaget for den formelle kapitaldekningen gikk ned 
med 147 milliarder kroner i 2009, til 1 053 milliarder. Bankkonsernets 
risikovektede beregningsgrunnlag kunne i 2009 maksimalt reduseres til 
80 prosent av Basel I-grunnlaget, men begrensningen fi kk ingen betyd-
ning i 2009. I desember 2009 ble regelen videreført til utgangen av 
2011. Kjernekapitaldekningen var per 31. desember 2009 9,3 prosent, 
mens samlet kapitaldekning utgjorde 12,1 prosent. For den delen av 
porteføljen som ble IRB-rapportert, ble risikovektet volum redusert med 
60 prosent sammenlignet med Basel I-regelverket. 

Det er foretatt beregninger for effekten av full fremtidig implementering 
av Basel II-reglene på alle porteføljene i konsernet, utenom DnB NORD. 
Beregningen viste en potensiell kjernekapitaldekning på 11,7 prosent 
ved årsskiftet forutsatt slik implementering. Det kan ikke påregnes en 
tilsvarende kapitallettelse, ettersom kapitaldekningsregelverket også tar 
hensyn til andre forhold. 

Risikojustert kapital
Beregning av lønnsomhet og internt kapitalbehov bygger på interne 
beregninger av økonomisk kapital – risikojustert kapital. Gjennomsnitt-
lige tap over en normal konjunktursyklus er en forventet kostnad som 
i hovedsak skal inndekkes gjennom korrekt prising av konsernets 
produkter. Risikojustert kapital skal dekke de uventede tapene. Kvanti-
fi seringen er basert på statistiske sannsynlighetsfordelinger for de ulike 
risikoformene på bakgrunn av historiske data. Ettersom det er umulig 
å gardere seg mot alle tap, har DnB NOR fastsatt at risikojustert kapital 
skal tilsvare 99,97 prosent av mulige tap med en tidshorisont på ett år. 
Det er et nivå som samsvarer med målsettingen om Aa-gradering for 
ordinære langsiktige innlån.

Risikojustert kapital og gjennomsnittlige tap over en normal konjunktur-
syklus inngår i beregningen av risikojustert avkastning, som er et viktig 
økonomisk styringsparameter i den interne styringen av DnB NOR-
konsernet. Beregningen inngår i den fi nansielle planleggingen for 
forret ningsområdene og rapporteres kvartalsvis. Risikojustert avkast-
ning er et måleparameter i prisingsmodeller og rapporteres månedlig i 
automatiserte styringssystemer som omfatter en stor del av kredittpor-

teføljen. Risiko justert kapital benyttes også som beslutningsstøtte for 
risikostyring.

Risikojustert kapital er et mål på tapsrisikoen som ulike forretningsaktivi-
teter medfører. Risikojustert kapital gjør det mulig å sammenligne risiko 
på tvers av risikoformer og forretningsområder. Statistiske metoder er 
lagt til grunn for beregning av risikojustert kapital. Beregningen forutset-
ter likevel bruk av noe skjønn og anslag.

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

DnB NOR beregner risikojustert kapital for følgende risikokategorier: 
kredittrisiko, markedsrisiko, markeds- og forsikringsrisiko i livsforsikring, 
skadeforsikringsrisiko, operasjonell risiko og forretningsrisiko. Risiko-
justert kapital for risikokategoriene beregnes hver for seg. Risikojustert 
kapital beregnes også isolert for alle forretningsområdene. Det oppstår 
en betydelig diversifi serings- eller porteføljeeffekt når risikoene vurderes 
samlet, fordi det er usannsynlig at alle tapshendelser inntreffer samtidig. 
I en nedgangsperiode vil stort sett de fl este områder bli påvirket negativt 
av konjunkturen, men det er likevel en diversifi seringseffekt ettersom 
ikke alle områder blir truffet like hardt. Diversifi seringseffektene mellom 
risikokategorier og forretningsområder innebærer at konsernets risiko-
justerte kapital blir betydelig lavere enn om forretningsområdene hadde 
vært selvstendige selskaper. 

Risikostyring er et fagfelt i kontinuerlig utvikling, og målemetoder og 
verktøy forbedres løpende. I løpet av 2009 var det ikke særskilte modell-
endringer for beregning av risikojustert kapital. Som en del av innfø-
ringsprosessen for IRB er det implementert nye modeller for beregning 
av forventet misligholdsfrekvens, tapsgrad og forventet eksponering ved 
mislighold innenfor massemarkeds- og foretaksporteføljene.

Beregnet risikonivå 
Ved utgangen av 2009 var netto risikojustert kapital for konsernet 
beregnet til 62,1 milliarder kroner, en nedgang på 6,0 milliarder 
sammenlignet med ett år tidligere. Risikojustert kapital for kreditt var 
50,9 milliarder kroner, 8,3 milliarder lavere enn et år tidligere. Nedgan-
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Risikojustert kapital for DnB NOR-konsernet

Beløp i milliarder kroner 31. des. 2009 31. des. 2008

Kredittrisiko 50,9 59,2

Markedsrisiko 3,7 4,2

Markeds- og forsikringsrisiko i livsforsikring 10,5 7,1

Risiko i skadeforsikring 0,5

Operasjonell risiko 7,2 6,7

Forretningsrisiko 4,1 3,7

Brutto risikojustert kapital 76,9 81,0

Diversifi kasjonseffekt 1) (14,8) (12,9)

Netto risikojustert kapital 62,1 68,1

Diversifi kasjonseffekt i prosent av brutto risikojustert kapital 1) 19,3 15,9

1)  Diversifi kasjonseffekten gjelder den risikoreduserende effekten konsernet oppnår ved å arbeide innen fl ere risikoområder som ikke kan påregnes å medføre uventede tap samtidig.
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gen skyldtes styrket krone og redusert kredittetterspørsel som medførte 
at kreditteksponeringen mot bedriftsmarkedet sank. I tillegg var tallene 
noe påvirket av oppgradering og forbedring i interne kredittrisikomodel-
ler. Høyere aksjeandel i investeringsporteføljen til Vital ga særlig mot 
slutten av 2009 en økning i risiko knyttet til livsforsikringsvirksomheten.

Risikojustert kapital allokert til forretningsområdene er basert på samme 
rammeverk som for konsernet. Risikojustert lønnsomhet måler risikojus-
tert resultat som andel av allokert kapital. Dette muliggjør sammenlig-
ning av resultat mellom forretningsområdene. 

Stresstesting
Stresstester er en viktig del av risiko- og kapitalvurderingsprosessen og 
et viktig verktøy for å analysere konsernets risikoprofi l. Stresstestene skal 
identifi sere forhold som kan påvirke konsernet i negativ retning. 

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

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

Kredittrisiko 
Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at konsernets motparter eller 
kunder ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor DnB NOR-
konsernet. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på motparter eller kunder, 
herunder kredittrisiko i handelsvirksomheten, landrisiko og oppgjørsrisiko. 

Kredittporteføljen inkluderer utlån, ansvar i henhold til utstedte kreditter, 
garantier, leasing, factoring, rentebærende verdipapirer, innvilgede, ikke 
trukne kreditter samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater og 
valutakontrakter. Oppgjørsrisiko oppstår i forbindelse med betalingsfor-
midling som et resultat av at ikke alle transaksjonene skjer i realtid.

Kredittpolitikk
Ifølge konsernets kredittpolitikk, som er vedtatt av styrene i DnB NOR 
ASA og DnB NOR Bank ASA, er det overordnede mål for kredittvirksom-

heten en engasjementsportefølje med kvalitet og sammensetning som 
sikrer konsernets lønnsomhet på kort og lang sikt. Engasjementsporte-
føljen skal ha en kvalitet som er forenlig med DnB NORs målsetting om 
lav risikoprofi l. 

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

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

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

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

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

Alle bedriftskunder med kredittengasjement skal risikoklassifi seres ved 
hver bevilgning av vesentlig betydning og minst en gang årlig, med 
mindre annet er bestemt. Innenfor personmarkedet, hvor det er et stort 
antall kunder, skal de fl este sakene besluttes ved hjelp av automatiserte 
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måle- og beslutningsstøttesystemer. Risikoklassifi seringen skal refl ek-
tere den langsiktige risikoen ved kunden og engasjementet. 

Ansvaret for klassifi seringssystemet er organisatorisk uavhengig av 
den operative virksomheten. Klassifi seringsmodellene er utviklet for å 
dekke en portefølje av engasjementer. Dersom en modell vurderes å 
gi vesentlig feil klasse for et engasjement, kan den genererte klassen 
overstyres av en enhet uavhengig av den operative virksomheten, 
etter innstilling fra forretningsområdene. Alle overstyringer skal være 
tilfredsstillende begrunnet og foretas kun unntaksvis etter en grundig 
vurdering. Effekten av overstyringer etterprøves årlig av en uavhengig 
enhet. 

Risikoklassifi seringssystemene anvendes for beslutningsstøtte, over-
våkning og rapportering. Risikoparametrene fra klassifi seringssyste-
mene inngår som en integrert del av kredittprosessen og oppfølgingen, 
herunder også oppfølging av kredittstrategiene. 

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

DnB NORD
DnB NOR eier 51 prosent av DnB NORD, som har hovedkontor i 
København og et nettverk av banker og fi lialer i Baltikum og Polen. 
DnB NOR ivaretar sitt styringsbehov gjennom direkte deltagelse i 
styret for DnB NORD og i styrene for de enkelte datterbankene. På 
tilsvarende måte som i DnB NOR er kredittvirksomheten i DnB NORD 
regulert gjennom en kredittpolitikk for hele banken. Det er etablert 
kredittstrategier for DnB NORDs forretningsområder.

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

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

De viktigste er: 
•  Forventet misligholdsfrekvens, FMF (probability of default, PD), 

brukes som mål på kvalitet. Kunden klassifi seres i risikoklasse ut fra 
sannsynlighet for mislighold. 

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

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

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

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

DnB NOR fi kk tillatelse til å anvende konsernets egne klassifi serings-
systemer for kapitaldekningsrapportering i 2007 for deler av kreditt-
porteføljen. Tillatelsen er senere utvidet til å gjelde bruk av konsernets 
egne modeller for tapsgrad og eksponering, og en stadig økende andel 
av porteføljen omfattes. Anvendelse av bankens egne beregninger av 
risikoparametre for kapitaldekningsrapportering er en del av IRB-
systemet, som defi neres som de modeller, arbeids- og beslutningspro-
sesser, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer og 
rutiner som er knyttet til klassifi sering og kvantifi sering av kredittrisiko. 
IRB-systemet griper dermed inn i en betydelig del av konsernets 
virksomhet, også på tvers av forretnings- og støtteområder og staber. 
Det er gjennomført et betydelig arbeid over mange år for å etablere 
IRB-systemet. Dette kommer i tillegg til konsernets lange og omfattende 
erfaring med bruk av risikomodeller og -systemer, samt en etablert 

DnB NORs risikoklassifi sering 1)

 Sannsynlighet for mislighold (prosent) Ekstern rating

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

1 0,01 0,10 Aaa – A3 AAA – A-

2 0,10 0,25 Baa1 – Baa2 BBB+ – BBB

3 0,25 0,50 Baa3 BBB-

4 0,50 0,75 Ba1 BB+

5 0,75 1,25 Ba2 BB

6 1,25 2,00

7 2,00 3,00 Ba3 BB-

8 3,00 5,00 B1 B+

9 5,00 8,00 B2 B

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

1) Basert på DnB NORs risikoklassifi seringssystem, hvor 1 representerer lavest og 10 høyest risiko.
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og god kredittkontroll. Innføring av IRB-systemet har bidratt til bedre 
kredittrisikostyring gjennom forbedrede oppfølgingssystemer.

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

Måling av kredittrisiko
Oppfølging av kredittrisiko inkluderer utvikling i risikoparametre, migra-
sjon og klassefordeling. Utvikling i risikokonsentrasjoner følges nøye 
med hensyn til eksponering, risikoklasse og allokert risikojustert kapital. 
Store kunder og kundegrupper følges opp etter risikoklasse og allokert 
risikojustert kapital. 

Innenfor bedriftsmarkedsområdet identifi seres engasjementer som 
gjennom kredittprosessen vurderes å kreve særlig oppfølging. Dette 
sikrer ledelsesmessig oppmerksomhet og oppfølging.

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

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

ningen av risikojustert kapital inkluderer effekten av næringskonsentra-
sjoner, diversifi seringseffekter og store engasjementer.

Utvikling i kredittrisiko i 2009
Kredittveksten i bedriftsmarkedet var i 2009 preget av svak etterspør-
sel og nedgang i utlånsvolumene, mens det i personmarkedet var en 
økning i utlånsvolumene som følge av bedringen i boligmarkedet. Kre-
dittkvaliteten i den delen av porteføljen som er avhengig av utviklingen i 
norsk økonomi, primært lån til personmarkedet og til små og mellom-
store bedrifter i Norge, var stabil med relativt lite mislighold. Kredittkva-
liteten ble svekket for shippingporteføljen. 

Den svake utviklingen i internasjonal økonomi medførte redusert kre-
dittkvalitet og dermed økte nedskrivninger på utlån i 2009. Nedskriv-
ningene økte særlig i de baltiske landene, hvor konsernet er eksponert 
gjennom DnB NORD. Nedskrivningene økte også innen shipping og 
havneterminaler. Det ble foretatt moderate nedskrivninger på porte-
føljen av norskrelaterte utlån, mens det i personmarkedet i Norge var 
svært lave nedskrivninger.

Konsernet har i løpet av det siste året i betydelig grad trappet opp 
innsatsen for å sikre verdien av utsatte engasjementer. Det vil fremover 
fortsatt være usikkerhet knyttet til DnB NORD, hvor den økonomiske 
utviklingen i de baltiske landene vil være avgjørende for nedskriv-
ningsbehovet. Det er også usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske 
utviklingen i enkelte næringer innenfor den norske og norskrelaterte 
kredittvirksomheten. 

Som følge av konsernets plan for IRB-rapportering av nye porteføljer ble 
nye storkundemodeller tatt i bruk for internrapportering i løpet av 2009. 

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

Det skilles mellom handels- og bankaktiviteter. Handelsaktivitetene 
omfatter handel og posisjoner i fi nansielle instrumenter med sikte på å 
oppnå fortjeneste ved å utnytte forskjeller og svingninger i renter/kurser, 
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typisk innenfor en kortsiktig tidshorisont. Bankaktivitetene omfatter de 
ordinære inn- og utlånsaktivitetene, hvor blant annet ulike rentebindings-
tider for eiendeler og gjeld er kilder til markedsrisiko. DnB NORs investe-
ringer i egenkapitalinstrumenter inngår også i bankaktiviteter. Porteføljen 
av rentebærende verdipapirer i DnB NOR Markets, hvor hovedparten 
regnskapsmessig er klassifi sert i kategorien ”holde til forfall”, behandles 
som kredittrisiko i den interne målingen av risikojustert kapital.

Markedsrisiko som oppstår i Vital, er behandlet som markedsrisiko i 
livsforsikring. Markedsrisiko som oppstår i DnB NOR Skadeforsikring 
inngår i målingen av skadeforsikringsrisiko. 

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

Samlet sett representerer markedsrisiko en mindre del av konsernets risiko. 

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

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

Treasuryfunksjonen i DnB NOR Bank-konsernet håndterer bankvirksom-
hetens renterisiko. Tilsvarende som for handelsaktivitetene vurderes 
rammer og retningslinjer for styring av markedsrisiko årlig av bankens 
styre. Prinsipper, metoder, rammestruktur og oppfølging følger samme 
retningslinjer som handelsvirksomheten, med blant annet daglig måling 
av renterisiko. Rente- og valutarisiko i bankkonsernet er sentralisert 
ved at alle enheter i bankkonsernet, med unntak av DnB NORD og 

DnB NOR Monchebank, må avdekke sine posisjoner mot treasuryfunk-
sjonen. DnB NORD og DnB NOR Monchebank har egne risikorammer. 
På denne måten sikres kvalitet og oversiktlighet i posisjonstagning både 
lokalt og i konsernet som helhet. 

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

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

Rammer og retningslinjer for styring av markedsrisiko i DnB NORD fast-
settes av selskapets styre. Oppfølging skjer i selskapets balansestyrings-
utvalg, ALCO, hvor DnB NOR Markets og Konsern fi nans og risikostyring 
er representert.

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

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

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

Risikojustert kapital for markedsrisiko beregnes gjennom simulering av 
potensielle tap på basis av forventet maksimal eksponering, realisa-
sjonstid for posisjoner og samvariasjon mellom de defi nerte porteføljene. 
Samvariasjonene er fastsatt ut fra et stresset scenario. Realisasjonstiden 
varierer fra 250 handledager for egenkapitalinstrumenter i bankaktivite-
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ter til to handledager for posisjoner i de mest handlede valutaer. Bereg-
ningen av risikojustert kapital skiller mellom handels- og bankaktiviteter. 

Utvikling i markedsrisiko i 2009 
Risikojustert kapital for markedsrisiko ble redusert fra 4,2 milliarder 
kroner ved utgangen av 2008 til 3,7 milliarder ved utgangen av 2009. 
Reduksjonen skyldtes hovedsakelig redusert eksponering i egenkapital-
instrumenter. Renterisikoen var moderat gjennom året, og ved årsskiftet 
tilsvarte risikoen 51 millioner kroner i redusert verdi ved et parallelt skift 
i rentekurven på ett prosentpoeng i ugunstig retning i alle valutaer. Også 
valutarisiko og risiko på egenkapitalinstrumenter var moderat gjennom 
hele året.

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

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

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

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

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

DnB NOR Bank-konsernet styrer sin likviditet samlet ved at DnB NOR 
Bank ASA har ansvar for fi nansieringen av datterselskaper som Nord-
landsbanken, DnB NOR Finans og fi lialer og datterbanker i utlandet. 
DnB NORD fi nansieres med en andel som tilsvarer DnB NOR-konser-
nets eierandel i banken. 

Likviditetsrisikoen styres både gjennom kortsiktige rammer som begren-
ser netto refi nansieringsbehov innenfor én uke og én måned, samt et 
langsiktig styringsmål som setter krav til hvor stor andel av utlånene som 
skal være fi nansiert av kundeinnskudd eller innlån med minimum 12 
måneders restløpetid. Rammer for likviditetsrisiko begrenser bankens 
avhengighet av kortsiktige innlån fra penge- og kapitalmarkedene i inn- 
og utland. Rammene er fastsatt fordi innlån fra slike kilder generelt er 
mer fl yktige enn ordinære innskudd.

Likviditetsstyring i DnB NOR innebærer opprettholdelse av en bred inn-
skuddsbase fra så vel person- som bedriftskunder samt en diversifi sert 
fi nansiering av virksomheten for øvrig. Som ledd i dette er det etablert 
låneprogrammer i ulike markeder. DnB NOR har et sertifi katprogram i 
USA på 14 milliarder amerikanske dollar og et sertifi katprogram i Europa 
på 10 milliarder euro. De kortsiktige fi nansieringskildene er ytterligere 
diversifi sert gjennom et såkalt Yankee CD-program der lånesertifi kater 
utstedes av DnB NORs fi lial i New York. Banken har også et European 
Medium Term Note-program på 35 milliarder euro samt et program på 
8 milliarder amerikanske dollar for langsiktig innlåning i USA.

Et viktig instrument for langsiktig innlåning er dessuten utstedelse av 
obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjonene utstedes av bankens dat-
terselskaper DnB NOR Boligkreditt AS og DnB NOR Næringskreditt AS, 
hvor investorene gis sikkerhet i selskapenes portefølje av henholdsvis 
bolig- og næringseiendomslån. Gjennom fi nansuroen har obligasjoner 
med fortrinnsrett vist seg som et mer robust og betydelig rimeligere 
innlånsinstrument enn ordinære obligasjonslån. I årene fremover vil 
DnB NOR derfor ta sikte på å dekke en stor andel av det langsiktige 
innlånings behovet gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 

Som ledd i den løpende likviditetsstyringen har DnB NOR Bank behov 
for å disponere en beholdning av verdipapirer som kan benyttes på fl ere 
måter for å regulere konsernets behov for likviditet og som grunnlag for 
sikkerhetsstillelser for virksomhet innen de hovedvalutaer der banken er 
aktiv. Verdipapirene benyttes blant annet som sikkerhet for kortsiktige 
lån i en rekke sentralbanker og er grunnlag for likviditetsbuffere for opp-
fyllelse av regulatoriske krav. Banken dekker behovet for verdipapirer 
ved å eie obligasjoner av beste kredittkvalitet. Ved utgangen av desem-
ber 2009 utgjorde den internasjonale likviditetsporteføljen 118 milliarder 
kroner, hvorav 97 prosent representerte verdipapirer med AAA-rating. 
Kun fi re verdipapirer hadde lavere rating enn AA, og disse utgjorde 
0,3 prosent av porteføljen. I tillegg har banken en portefølje av norske 
statspapirer som ved utgangen av 2009 utgjorde 134 milliarder kroner.

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

Måling av likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko blir styrt og målt ved hjelp av fl ere målemetoder, ettersom 
ingen metode alene kan kvantifi sere denne type risiko. Metodene inklude-
rer oppfølging av refi nansieringsbehov, balanse-nøkkeltall, gjennomsnitt-
lig restløpetid samt fremtidig innlåningsbehov. DnB NOR benytter også 
stresstester der man simulerer likviditetseffekten av at bankens internasjo-
nale kredittrating svekkes som følge av en eller fl ere negative hendelser. 
Resultatet av slike stresstester inngår i informasjonsgrunnlaget for bank-
konsernets beredskapsplan for likviditetsstyring under en fi nansiell krise.

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

Banken vurderer jevnlig forutsetningene som likviditetsstyringen bygger 
på. Dette omfatter vurderinger av om eiendeler som er klassifi sert som 
likvide, kan realiseres eller belånes i henhold til de forutsetninger som er 
lagt til grunn, samt i hvilken grad antagelsene om stabilitet i fi nansierin-
gen er realistiske i en bankspesifi kk krise eller i en situasjon med svikt i 
markedene.
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Utvikling i likviditetsrisiko i 2009 
Etter omfattende markedsuro i 2008 bedret markedene for kortsiktig 
likviditet seg betydelig ved inngangen til 2009. Hovedårsaken til dette var 
forventningen om ytterligere store rentekutt i ulike land, som gjorde at det 
var viktig for investorene å få plassert sin likviditet for noe lengre perioder 
før disse rentekuttene slo inn i markedene.

Imidlertid kom det tidvis frem nye store og overraskende tap fra større 
internasjonale banker, med tilhørende redningsoperasjoner fra myndighe-
tenes side. Dette medførte tilbakeslag der markedene fungerte dårligere 
og løpetiden på tilgjengelig likviditet igjen ble kortere. 

Utover året ble det likevel en gradvis forbedring i markedene, og i andre 
halvår var forholdene stabilt gode. Volumer og løpetider var på tilnærmet 
normalnivå, og prisen på helt kortsiktig likviditet tilsvarte omtrent nivåene 
før fi nansuroen. Likevel var investorene generelt fortsatt lite risiko villige, og 
det ble fremdeles lagt stor vekt på låntagernes kredittrating. 

Normaliseringen i pengemarkedene mot slutten av 2009 medførte at 
differansen  mellom pengemarkedsrentene og sentralbankenes styrings-
renter ble redusert, men differansene var likevel større enn før fi nans-
krisen. Dette antas å gjenspeile generelt lav aktivitet i de tradisjonelle, 
usikrede interbankmarkedene, forskjeller i likviditets posisjonene hos 
de ulike bankene og det faktum at denne virksom heten i hovedsak var 
erstattet  med fi nansiering mot sikkerhet i verdipapirporteføljer. 

Norske myndigheter innførte i fjerde kvartal 2008 en ordning for å tilføre 
bankene langsiktig fi nansiering ved at staten bytter stats papirer mot obli-
gasjoner med fortrinnsrett utstedt av bankene og med sikkerhet i boliglån. 
Ordningen bidro i vesentlig grad til å stabilisere likviditetssituasjonen i en 
turbulent periode. Ordningen ble faset ut høsten 2009. 

Etter at de langsiktige innlånskostnadene var blitt betydelig redusert i 
løpet av sommeren 2009, var utviklingen mot slutten av året mer stabil. 
Marginene lå på et betydelig høyere nivå enn før fi nanskrisen. 

DnB NORs likviditetssituasjon kunne ved utgangen av 2009 betegnes 
som god. Gjennomsnittlig restløpetid på porteføljen av senior obliga-
sjonsgjeld var ved årsskiftet 3,0 år, en økning fra 2,7 år ett år tidligere. 
DnB NOR tilstreber en god og jevn forfallsstruktur for innlån over den 
kommende femårsperioden.

Risiko i Vital Forsikring ASA – markeds- og forsikringsrisiko
i livsforsikring 
Risikomåling i Vital Forsikring ASA, Vital, omfatter markeds-, forsikrings-, 
kreditt-, operasjonell og forretningsrisiko. Markeds- og forsikringsrisiko 
i livsforsikring er henholdsvis risiko for at fi nansavkastningen ikke vil 
være tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene selskapet har i avtalene med 
kundene, og risiko relatert til endringer i fremtidige forsikringsforpliktelser 
forårsaket av endringer i forsikredes levealder og uførhet. 

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

Markeds- og forsikringsrisiko i livsforsikring utgjør hovedtyngden av 
risikoen i Vital. 

Styring av markeds- og forsikringsrisiko i livsforsikring
Rammer for markedsrisiko i Vital blir fastsatt av styret i DnB NOR ASA 
og styret i Vital. 

Styring av Vitals risiko inngår som en del av selskapets strategi, som er 
vedtatt av styret. Risikosituasjonen i Vital blir sett i sammenheng med 
konsernets samlede risikoprofi l gjennom jevnlig behandling i konsernets 
balansestyringsutvalg, ALCO. Vitals administrerende direktør og styre 
skal bidra til en hensiktsmessig koordinering mellom risikostyring og 
strategien i Vital og konsernets risikoprofi l. Enheten Risikoanalyse og 
kontroll er organisert uavhengig av fi nansforvaltningen og forretningsom-
rådene i Vital og har ansvar for rapportering, overvåking og oppfølging 
av selskapets totale risiko. Det utarbeides en kvartalsvis risikorapport til 
selskapets ledelse og styre. 

I Vital har man utarbeidet en stresstest for å fastsette den samlede 
risikotoleransen i selskapet. Tapspotensialet fra stresstesten er målt 
mot bufferkapitalen utover lovkrav for å måle totalrisikoen i selskapet. 
Denne metoden benyttes også som grunnlag for måling av risiko og 
fastsettelse av rammer for risiko i kapitalforvaltningen. I tillegg fremgår 
det av kapitalforvaltningsstrategien at resultatdannelsen skal stabiliseres.
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Enheten Risikoanalyse og kontroll overvåker, rapporterer og følger opp 
rammer og retningslinjer. Risikorapporter til styre og ledelsen innholder 
stresstester, stresscenarioer og sensitivitetstester for løpende å vurdere 
selskapets totale risiko. Enheten følger daglig utviklingen i fi nansmarke-
dene og rapporterer ukentlig i forhold til rammen for risiko i kapital-
forvaltningen. Forhold relatert til overholdelse av lover og regler samt 
interne retningslinjer rapporteres månedlig.

Kapitalforvaltningsstrategien har som mål å redusere variabilitet i 
inn tjeningen. For å ivareta hensynet til minimum diversifi sering er det 
fastsatt rammer for hver aktivaklasse. Rammene begrenser også kon-
sentrasjonsrisiko mot en enkelt utsteder. Det er utarbeidet egne ram-
mer for bruk av derivater i kapitalforvaltningen. Samtlige rammer for 
kapitalforvaltningen fastsettes årlig av styret i DnB NOR ASA og Vital.

Solvens II
Solvens II er et nytt regelverk fra EU som blant annet vil erstatte dagens 
minstekrav til kapitaldekning og solvensmargin. Rammedirek tivet ble 
vedtatt i mai 2009. Planen er endelig implementering i nasjonalt regel-
verk innen oktober 2012. Utfyllende bestemmelser til ramme direktivet 
er under høring og forventes vedtatt i 2011. 

Regelverket antas å følge strukturen i Basel II, med tre pilarer. Det 
innebærer at i tillegg til minstekrav til kapitaldekning vil Solvens II også 
inneholde kvalitative krav til risikostyring, intern kapitalvurderingsprosess 
og utvidede krav til ekstern rapportering. Det nye kravet vil være mer 
risikosensitivt og gi et bedre bilde av faktisk risiko i forsikringsselskaper.

Vital har deltatt i alle de ulike kvantitative studiene som har vært 
gjennomført for den europeiske forsikringsnæringen. Vital har også 
gjennomført en avviksanalyse, og et program for implementering av Sol-
vens II pågår. Det er også etablert en god dialog med myndighets- og 
bransjeorganer for å sikre en hensiktsmessig tilpasning av regelverket 
frem mot implementeringen. 

Måling av markeds- og forsikringsrisiko i livsforsikring
Risikomåling i Vital inkluderer stresstester av samlet tapspotensial, her-
under også risiko utover markeds- og forsikringsrisiko, og sensitivitetsana-
lyser. Den interne stresstesten beregner samlet tapspotensial for markeds-, 
forsikrings-, kreditt-, operasjonell og forretningsrisiko. I fastsettelsen av 
risikotoleransen for samlet risiko i kapitalforvaltningen (RiK) er dette 
tapspotensialet målt mot bufferkapitalen utover regulatorisk krav. Denne 

metoden benyttes også som grunnlag for måling og fastsettelse av ram-
men for markeds- og kredittrisiko i kapitalforvaltningen. I beregninger av 
tapspotensialet knyttet til markeds- og kredittrisiko inngår en stresstest for 
henholdsvis aksje-, rente-, valuta-, eiendoms-, spread- og motpartsrisiko.

Det er etablert sensitivitetsanalyser som beregner verdiendring og resul-
tateffektene av et prisfall på 20 prosent for aksjer, en renteoppgang på 
1,5 prosentpoeng og et verdifall på 12 prosent for eiendom. Sensitivitets-
analysene er gjennomført hver for seg. 

I målinger av konsernets markeds- og livsforsikringsrisiko benyttes 
risikojustert kapital. Risikojustert kapital refl ekterer eierrisikoen ved at 
DnB NOR-konsernet som eier av livsforsikringsselskapet må rapportere 
negativt resultat fra denne virksomheten, og at konsernet eventuelt må 
tilføre ny egenkapital. I beregningen av risikojustert kapital simuleres 
verdiutviklingen for forsikringsselskapets fi nansielle eiendeler, herunder 
verdien av valutasikring. Som følge av nye virksomhetsregler per 1. januar 
2008 for livsforsikring i Norge skilles det mellom kundens og selskapets 
midler. Dette medfører at selskapskapitalen forvaltes særskilt for eiers reg-
ning og risiko. Verdiutviklingen simuleres på daglig basis for alle porteføl-
jer, hvor det tas hensyn til samvariasjon mellom delporteføljene. Verdiene 
testes mot grenser som angir når DnB NOR må ta tap. Disse grensene 
påvirkes av kursreguleringsfondet, opptjent delårsresultat, tilleggsavset-
ninger og størrelsen på rentegarantien. Forsikringsrisiko og risikoen for 
at Finans tilsynet pålegger Vital ekstraordinære forsikringsavsetninger er 
en del av beregningene. Beregningene inkluderer også virkningen av en 
mulig rebalansering av porteføljen, dvs. dynamisk tilpasning.

Utvikling i markeds- og forsikringsrisiko i livsforsikring i 2009 
Ved utgangen av 2009 var den gjennomsnittlige garanterte årlige avkast-
ningen 3,4 prosent. 

Rentenivået på 10-års norske statsobligasjoner ble økt fra 3,8 prosent ved 
utgangen av 2008 til 4,2 prosent ved årsslutt 2009. Det medførte at den 
samlede langsiktige fi nansielle risikoen i Vital ble noe redusert. 

DnB NOR-konsernets risikojusterte kapital for markeds- og forsikrings-
risiko i livsforsikring var på 10,5 milliarder kroner ved utgangen av 2009, 
sammenlignet med 7,1 milliarder ved utgangen av 2008. En betydelig 
økning i eksponeringen mot aksjemarkedet bidro til økningen i risiko-
justert kapital. Oppbygging av kursreguleringsfond og tilleggsavsetninger 
i 2009 økte selskapets bufferkapital og risikoevne. 
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I tillegg til markeds- og forsikringsrisiko i livsforsikring ble Vital allokert 
operasjonell risiko og forretningsrisiko på henholdsvis 1,3 og 0,5 milliarder 
kroner ved utgangen av 2009.

Risiko i DnB NOR Skadeforsikring – skadeforsikringsrisiko 
Risiko i DnB NOR Skadeforsikring omfatter forsikrings-, markeds-, kreditt-, 
operasjonell og forretningsrisiko. Forsikringsrisikoen omfatter risiko for tap 
som følge av at forsikringspremien ikke dekker fremtidige skadeutbetalin-
ger. Selskapet er eksponert for markeds- og kredittrisiko i investeringsvirk-
somheten, og det er knyttet kredittrisiko til reassuranseavtalene.

Styring av skadeforsikringsrisiko
Premissene for skadeforsikringsrisiko blir lagt gjennom behandling av for-
retningsplanen i DnB NOR Skadeforsikrings styre. Forretningsplanen er en 
integrert del av Retail Norges forretningsplan. Selskapets styre har etablert 
strategi og overordnede retningslinjer for markeds- og forsikringsrisiko, 
herunder premissene for selskapets reassuranseavdekning. Gjennom 
reassuranseprogrammet tilpasses totalrisikoen til kapitalbasen. Reas-
suranseprogrammet bidrar også til resultatutjevning gjennom avdekning 
av storskaderisiko. Kreditt- og markedsrisiko blir styrt av investerings-
planen, som blir behandlet årlig i konsernets balansestyringsutvalg og i 
selskapets styre. 

Forsikringsrisikoen overvåkes kontinuerlig gjennom oppfølging av lønnsom-
het på alle produkter. Samtidig foretas det en kvartalsvis evaluering av 
erstatningsavsetningene.

Måling av skadeforsikringsrisiko
Kapitalutnyttelsen måles i forhold til solvensmarginkravet i Solvens I, mens 
kapitaldekning og bufferkapitalutnyttelse beregnes i henhold til Finanstil-
synets stresstest. 

Risikojustert kapital for skadeforsikringsrisiko beregnes med utgangspunkt 
i Finanstilsynets beregninger av totalrisiko, men kalibreres mot DnB NORs 
sikkerhetsnivå. Risikoberegningen dekker markedsrisiko og forsikrings-
risiko, herunder premierisiko og risiko knyttet til de forsikringstekniske 
avsetningene.

Utvikling i skadeforsikringsrisiko i 2009
DnB NOR Skadeforsikring ble etablert i 2008. Skadeforsikringsrisikoen 
økte gjennom 2009 som følge av vekst i forsikringsporteføljen. Premie-
porteføljen utgjorde i underkant av 1 milliard kroner ved utgangen av 

2009. Over 90 prosent av premieporteføljen er tilknyttet personmarkedet. 
Produkter tilbys små og mellomstore bedrifter i begrenset utstrekning. 

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

Styring av operasjonell risiko
Styret har fastsatt en policy for styringen av konsernets operasjonelle risiko. 
Operasjonell risiko skal være lav, og styringen skal sikre at risikoen for 
uønskede tap reduseres. 

Det er et krav at enhver leder er ansvarlig for å kjenne og styre operasjonell 
risiko innenfor eget ansvarsområde. Dette sikres gjennom fortløpende 
risikovurderinger både av den løpende drift, av alle vesentlige endringer i 
virksomheten og av spesielt kritiske funksjoner. Når vurderingene påviser 
behov for forbedringstiltak, blir disse fulgt opp spesielt. 

For å begrense konsekvensene av alvorlige hendelser, driftsstans mv. er 
det utarbeidet omfattende krise-, beredskaps- og kontinuitetsplaner for alle 
forretningskritiske prosesser og på områder som vedrører helse, miljø og 
sikkerhet. Disse blir jevnlig testet og oppdatert. 

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

Styret holdes oppdatert på status for operasjonell risiko gjennom 
konsernets kvartalsvise risikorapport og årlige rapporter. I tillegg rap-
porteres det særskilt etter behov. I statusrapporten om styring og kontroll 
gis en presentasjon av de mest vesentlige risikoene med tilhørende 
forbedrings tiltak, samt en detaljert egenevaluering av status for de 
enkelte områdenes løpende styring og kontroll. Resultatet av evalu-
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eringen sammenfattes i en poengmodell som inngår i beregningen av 
risikojustert kapital for operasjonell risiko for forretningsområdene. 

Det er et stadig økende krav fra omverdenen om å kunne dokumentere 
virksomheten. Konsernets felles kvalitetssystem, KRAFT, gir en struktu-
rert og standardisert dokumentasjon av konsernets arbeidsprosesser og 
styring. KRAFT bidrar til å redusere den operasjonelle risikoen knyttet til 
konsernets prosesser og forretningspraksis. KRAFT gir også grunnlags-
dokumentasjon i det løpende effektiviserings- og forbedringsarbeidet i 
konsernet. 

Konsernet har et bredt anlagt forsikringsprogram som vil fange opp 
vesentlige deler av tapene ved større katastrofer som branner, alvorlig 
driftsstans og kriminelle anslag. Forsikringsprogrammet inkluderer også 
dekning av tap etter alvorlige erstatningssøksmål. Forsikringsprogram-
met er meget kostnadseffektivt og tar primært sikte på dekke større 
tapshendelser. Egenandelsrisikoen blir ivaretatt gjennom konsernets 
eget egenforsikringsselskap, ”captive”, DnB NOR Reinsurance SA. 

Måling av operasjonell risiko
Operasjonelle tapshendelser i konsernet som gir et tap på over 50 000 
kroner, og nesten-hendelser med et potensielt tap på over 100 000 kro-
ner registreres, rapporteres og følges opp løpende i konsernets hendel-
sesdatabase. Hendelsene kategoriseres i henhold til Basel IIs inndeling 
av tapshendelser. Informasjon fra hendelsesdatabasen er sentral i den 
operasjonelle risikostyringen i konsernet og brukes for eksempel som 
input i analyser, rapporter og områdenes risikovurderinger. Tapshendel-
ser rapporteres kvartalsvis.

Beregning av risikojustert kapital for operasjonell risiko tar utgangspunkt 
i eksterne kapitalkrav, men oppjusteres for å ta hensyn til DnB NORs 
risikotoleranse. I tillegg tar beregningen høyde for at det reelle risiko-
bildet mellom de enkelte forretningsområder varierer. 

Utvikling i operasjonell risiko i 2009 
Registrering av operasjonelle tapshendelser startet 1. januar 2005. 
Konsernet har dermed fem års historikk av operasjonelle tapshendelser 
og erfaring fra drøyt 2 200 hendelser. I gjennomsnitt utgjør operasjonelle 
tap ca. 25 millioner kroner per kvartal, men større enkelthendelser kan 
påvirke nivået sterkt. 

I 2009 ble det meldt 456 operasjonelle tapshendelser med et samlet 
netto tap på 235 millioner kroner. Potensielt tap knyttet til de samme 
hendelsene utgjorde knapt 660 millioner kroner. Nivået var om lag 
uendret fra 2008.

Vel 70 prosent av samlet tap var i kategoriene prosess- og rutinefeil og 
produkter og forretningspraksis. Dette er uforandret fra 2008. I tillegg 
var det gjennom 2009 en økning i tap knyttet til svindel og bedragerier. 
Størsteparten av disse tapene bokføres imidlertid som kredittap selv om 
operasjonell risiko er bakenforliggende årsak. 

Risikojustert kapital for operasjonell risiko ble beregnet til 7,2 milliarder 
kroner per 31. desember 2009.

Erfaring tilsier at det er viktig å sikre tett oppfølging og kontroll av 
nye virksomhetsområder. De pågående omstillingsprosessene, med 
organisatoriske  endringer, nye rapporteringslinjer, ny rolleforde-
ling, bemanningsreduksjoner og prosesseffektivisering medfører 
økt operasjonell risiko og skal fortsatt ha nødvendig ledelsesmessig 
oppmerksomhet  i 2010.

Høsten 2008 ble det iverksatt etterforskning av DnB NOR som følge av 
påstander om at banken skulle ha foretatt handler i statspapirer etter å 
ha mottatt innsideinformasjon i tilknytning til regjeringens tiltakspakke. 
Etterforskningen ble avsluttet 17. februar 2010 og resulterte i et forelegg 
mot DnB NOR ASA på 12 millioner kroner og inndragning av en bereg-
net gevinst på 14 millioner. Saken mot to ansatte ble samtidig henlagt. 
DnB NOR vedtok forelegget uten rettslig prøving, men fastholder at det 
ikke ble mottatt ulovlig innsideinformasjon i saken. Det er derfor også 
DnB NORs oppfatning at ingen ansatte gjorde seg skyldige i lovbrudd 
på vegne av banken. I sin vurdering la DnB NOR vekt på at en rettslig 
prøving  ville legge beslag på ressurser fra ledelsen og medarbeiderne 
over lang tid.

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

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

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

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

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

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

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

Konsernet har utviklet en modell for beregning av forretningsrisiko per 
forretningsområde. Modellen er basert på historiske svingninger i inn-
tekter og kostnader og er innrettet slik at dersom andre faktorer holdes 
konstante, øker høy inntektsvolatilitet risikonivået og derved risikojustert 
kapital. Motsatt vil stor grad av fl eksibilitet i kostnadsstrukturen redusere 
risikojustert kapital. 

Utvikling i forretningsrisiko i 2009 
Risikojustert kapital for forretningsrisiko utgjorde 4,1 milliarder kroner 
ved utgangen av 2009.  
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Strengere krav til soliditet
Baselkomiteen 1) har foreslått strengere krav til nivå og kvalitet på 
den ansvarlige kapitalen som skal beskytte innskytere og andre 
som fi nansierer bankene, mot tap. Kvaliteten på ansvarlig kapital 
avgjøres av hvorvidt den absorberer tap under løpende drift eller 
om det vil bli krevet at banken settes under offentlig administrasjon 
før den ansvarlige kapitalen må ta vesentlige tap. Dette skillet har 
generelt refl ektert forskjellen mellom kjernekapital (Tier 1), som 
typisk vil være egenkapital, og tilleggskapital (Tier 2), som typisk 
vil være ansvarlige lån. 

Finanskrisen avslørte imidlertid at i en rekke land var det blitt 
godkjent kapital som kjernekapital som ikke fungerte som en 
reell tapsbuffer under fortsatt drift. Det foreslås derfor en kraftig 
innstramming i kriteriene for hva som skal kunne kvalifi sere som 
kjernekapital, og det legges opp til at den klart største delen av 
kjernekapitalen skal være ordinær egenkapital. DnB NORs fonds-
obligasjoner, som i dag inngår i kjernekapitalen, tilfredsstiller ikke 
de foreslåtte kriteriene for slik kapital. 

Det vil komme reviderte minimumskrav til størrelsen på ordinær 
egenkapital, samlet kjernekapital og samlet ansvarlig kapital. 
Minste kravene kommer til uttrykk gjennom måling av kapital-
dekning. Kapitaldekningen beregnes ved å måle den ansvarlige 
kapitalen  som en prosentandel av et risikovektet beregningsgrunn-
lag som skal uttrykke bankens risiko. Baselkomiteen foreslår en 
rekke innstramminger i målingen av det risikovektede beregnings-
grunnlaget. Det har også vært fremmet forslag om at systemviktige 
institusjoner skal pålegges et forhøyet kapitalkrav. Dette vil trolig bli 
utformet som individuelle tilleggskrav basert på de nasjonale tilsyns-
myndighetenes vurderinger.

Dersom bankene skal kunne tåle en lengre periode med store tap 
og likevel oppfylle minstekravene, må det etableres en buffer i gode 
tider som det kan trekkes på i dårlige tider. Baselkomiteen foreslår 
at det etableres en buffersone i kapitaldekningen som vil virke slik 
at bankenes mulighet for utbetaling av utbytte og diskresjonære 
bonuser blir gradvis redusert jo nærmere de ligger minstekravene. 

Denne buffersonen kan økes dersom kredittveksten blir for sterk 
og vil således kunne virke som et makroøkonomisk styringsverktøy. 
Bankene må holde tilbake mer kapital i perioder hvor utlånsveksten 
er sterk, noe som kan dempe utlånsveksten. Det er grunn til å tro at 
DnB NOR med dagens kapitalbase og risikoprofi l vil oppfylle de nye 
minstekravene med god margin.

Krav om minimum egenkapitalandel
I tillegg til kapitaldekningskravene, som bygger på en risikovekting 
av eiendeler og posisjoner, forslås et minstekrav til egenkapital eller 
kjernekapital som andel av samlede eiendeler, men uten noen form 
for risikovekting. Hensikten er å sette et absolutt tak på hvor stor 
gjeldsfi nansieringen kan være. I tillegg vil dette bidra til å redusere 
betydningen av modellfeil og andre mangler i systemet for risikovek-
ting og kapitaldekning. Det er fortsatt uavklart hvordan det faktiske 
forholdstallet vil bli utformet og kalibrert. Uavhengig av hvilken 
modell som velges synes det imidlertid klart at DnB NOR sammen-
lignet med de fl este andre banker vil komme godt ut i forhold til 
dette kravet.

Strengere krav til likviditetsreserver
Baselkomiteen har foreslått innført et krav om at bankene skal holde 
likviditetsreserver av høyeste kvalitet som skal være større enn netto 
utbetalinger fra banken over en stressperiode på 30 dager. Likvidi-
tetsreserver av høyeste kvalitet er defi nert som innskudd i sentral-
banker og statspapirer. Netto utbetalinger i stressperioden beregnes 
ved blant annet å forutsette en nedgang i innskuddene. Størrelsen 
på nedgangen avhenger av typen innskudd. Det forutsettes også økt 
utnyttelse av utrukkede kredittlinjer og ingen fornying av kortsiktig 
kapitalmarkedsfi nansiering som forfaller i stressperioden. Disse 
stressvirkningene kommer i tillegg til den ordinære inn- og utbe-
talingsstrømmen, herunder planlagt utlånsvekst. Per utgangen av 
2009 ville DnB NOR ha oppfylt kravet med god margin. 

Likvidtetsreservekrav:
Likviditetsreserver av høyeste kvalitet

� 100 %
Netto utbetalinger over 30 dager

1) Baselkomiteen er et internasjonalt samarbeidsorgan under Bank for International Settlements som utvikler globale regler for internasjonal bankvirksomhet.

Nye rammevilkår
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Strengere krav til bankenes fi nansieringsstruktur  
En ny kvantitativ regulering er foreslått ved at det settes krav til 
bankenes fi nansieringsstruktur sammenholdt med bankenes utlån, 
investeringer og øvrige eiendeler. Formålet er å hindre at bankene i 
for stor grad fi nansierer illikvide og langsiktige eiendeler kortsiktig. 

Kravet er bygget opp ved at bankens faktiske langsiktige fi nansiering 
sammenholdes med et beregnet krav til slik fi nansiering. I beregnin-
gen av bankens faktiske langsiktige fi nansiering inngår all kontrakts-
messig fi nansiering med gjenstående løpetid over 12 måneder og 
innskudd uten fast løpetid. Innskuddene blir imidlertid avkortet med 
15 til 50 prosent avhengig av hvor stabile de anses å være. 

Beregningen av nødvendig langsiktig fi nansiering innebærer et 
krav om at alle eiendeler med løpetid over ett år som ikke er sær-
skilt likvide, må fi nansieres langsiktig. Lån med kortere løpetid 
enn ett år må ha 50 til 85 prosent langsiktig fi nansiering. I tillegg 
kreves det at 10 prosent av utrukne kredittlinjer må dekkes. 
DnB NOR vil i likhet med mange andre banker ha behov for å 
øke den langsiktige fi nansieringen for å kunne oppfylle måltallet 
slik forslaget ligger. 

Krav til netto stabil 

fi nansiering :

Faktisk stabil fi nansiering
� 100 %

Nødvendig stabil fi nansiering

         

Gjennomføring
Baselkomiteens ulike forslag om skjerpede krav til soliditet, likvidi-
tet og fi nansiering vil, i den grad de blir fulgt opp, bli innarbeidet i 
EUs regelverk og gjennom EØS-avtalen også bli gjeldende for nor-
ske fi nansinstitusjoner. Det er ventet at EU-reglene tidligst vil tre 
i kraft fra 31. desember 2012. Nasjonale reguleringsmyndigheter 
har imidlertid anledning til å gjennomføre endringene raskere.

Nye regler for regnskapsføring av nedskrivninger på utlån
Gjeldende regler for verdsettelse av utlån innebærer at nedskriv-
ninger skal foretas når det foreligger objektive indikasjoner på 
verdifall. Denne modellen for nedskrivning på utlån er blitt kritisert 
for at den gir for sen nedskrivning og at systemet også leder til for 
høy inntektsføring av renter.

International Accounting Standards Board har derfor foreslått 
en ny løsning som bygger på kostnadsføring av forventede tap. 
Renteinntekten vil bli redusert med et element som skal dekke 
slike tap. Forventede tap vil være et estimat knyttet til porteføljen 
på vurderingstidspunktet, hvor det tas hensyn til den aktuelle 
konjunktursituasjonen. Tapene fordeles over forventet løpetid på 
engasjementene. Virkningen av endringer i forventet tap som for 
eksempel skyldes overraskende trekk i den økonomiske utviklin-
gen, vil bli vist på en egen linje i resultatregnskapet som en esti-
matendring. Forslaget har fått støtte fra Baselkomiteen, men det 
er ventet at innføringen av systemet vil være obligatorisk tidligst for 
regnskapsåret 2013. 

Solvens II 
Solvens II betegner det nye systemet for solditetsregulering av for-
sikringsselskaper. Rammedirektivet vedrørende Solvens II ble god-
kjent av EU-parlamentet i 2009. Solvens II skal være gjennomført 
i nasjonal lovgivning innen oktober 2012 og tre i kraft fra 1. januar 
2013. Det er grunn til å tro at Solvens II vil medføre at forsikrings-
selskapene må holde noe mer egenkapital enn i dag. Det vil også 
gjelde for Vital. Systemet er imidlertid ikke endelig kalibrert. 
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DnB NOR-AKSJEN
2009 ble et svært godt år for DnB NOR-aksjen. Aksjekursen steg med 145 prosent, og det 

var vesentlig bedre enn et uvektet gjennomsnitt av aksjekursene til nordiske konkurrenter, 

som steg med 80 prosent. Også over de siste to- og treårsperiodene har DnB NOR-aksjen

gjort det bedre enn sine nordiske konkurrenter.

DnB NOR hadde en markedsverdi på 102 milliarder kroner ved 
utgangen av 2009 og var tredje største selskap notert på Oslo Børs. 
DnB NORs markedsverdi ved utgangen av 2008 var 36 milliarder 
kroner , men ved en sammenligning med verdien ved utgangen av 2009 
må det korrigeres for at egenkapitalen i DnB NOR ble økt med 14 mil-
liarder kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon i desember 2009.

Ved utgangen av 2009 utgjorde aksjekapitalen i DnB NOR 16 288 
millioner kroner. DnB NOR-aksjen følges aktivt av 14 nordiske og 11 
internasjonale meglerhus. Det er i DnB NORs interesse at det publiseres 
aksjeanalyser av høy kvalitet. DnB NOR legger derfor stor vekt på å gi 
relevant, fullstendig og kvalitetssikret informasjon og ønsker at alle ana-
lytikere, uansett hvilken vurdering de har av DnB NOR-aksjen, til enhver 
tid blir behandlet likt. Oversikt over analytikere som følger DnB NOR, 
fi nnes på dnbnor.com. Daglig kontakt med investorer og analytikere 
håndteres av avdelingen for Investor Relations/kapitalanskaffelse. For 
omtale av aksjonærpolitikk, se ”Eierstyring og selskapsledelse”.  

AVKASTNING OG OMSETNING
DnB NOR-aksjen steg med 145 prosent i løpet av 2009. Det ble ikke 
utbetalt utbytte dette året. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på 
1,75 kroner for 2009. Samlet omsetning for DnB NOR-aksjen på Oslo 
Børs ble 1 252 milliarder kroner i 2009, en reduksjon på 44 prosent i 
forhold til året før. Antall transaksjoner var 12,4 millioner, en nedgang på 
6 prosent. DnB NOR-aksjen hadde et gjennomsnittlig omsetningsvolum 
på 5,9 millioner aksjer per dag i 2009 (tabell 2), noe som utgjorde om 
lag 5 prosent av den samlede omsetningen på Oslo Børs.

Ved inngangen til 2010 var DnB NOR-aksjen representert i alle relevante 
indekser på Oslo Børs. I hoved-, total-, OBX- og fondsindeksen var vektene 
henholdsvis 8,2, 7,1, 9,1 og 8,8 prosent. DnB NOR er også representert 
i internasjonale indekser, men med en relativt lav vekt. Det er mulig å 
handle standardiserte derivatkontrakter for DnB NOR-aksjen, og det ble 
handlet DnB NOR-derivater på Oslo Børs på 210 av 251 handledager i 
2009. Det ble omsatt 176 000 kontrakter til en verdi av 59 millioner kroner. 

31. desember 2008 = 100

Danske Bank

DnB NOR

Swedbank

Lokal valuta

Utviklingen i aksjekurs i 2009

Svenska Handelsbanken

Nordea

SEB

280

240

200

160

120

80

40
31. des.

2008
28. feb.
2009

30. apr.
2009

30. jun.
2009

31. okt.
2009

31. aug.
2009

31. des.
2009



73DnB NOR ÅRSRAPPORT 2009

STYRING

AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRSAMMENSETNING
Ved utgangen av 2009 var aksjekapitalen 16 288 millioner kroner fordelt 
på 1 628,8 millioner aksjer pålydende 10 kroner. DnB NOR har ca. 
46 000 private og institusjonelle aksjonærer, der de største er staten 
v/ Nærings- og handelsdepartementet og Sparebankstiftelsen DnB NOR. 
For omtale av statens eierskap, se ”Eierstyring og selskapsledelse”, 
avsnitt ”Likebehandling av aksjonærer”. 

Sparebankstiftelsens formål er å være langsiktig eier i DnB NOR og å 
understøtte DnB NOR i selskapets videreføring av sparebanktradisjoner. 
Stiftelsen kan benytte deler av sitt årlige overskudd til bidrag til allmenn-
nyttige formål. Stiftelsens øverste organ er en generalforsamling valgt 
blant bankens innskytere og av fylkesting i Østlandsområdet. General-
forsamlingen har valgt et styre på seks medlemmer.

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

UTBYTTEPOLITIKK
DnB NORs overordnede mål er å skape verdier for aksjonærene gjennom 
en attraktiv og konkurransedyktig avkastning i forhold til sammenlignbare 
investeringsalternativer, dels ved verdistigning på aksjen og dels ved å 
utbetale utbytte. Styret har vedtatt en utbyttepolitikk for selskapet som tar 
sikte på å oppfylle dette målet. Det er selskapets intensjon å betale ut om 
lag 50 prosent av årets overskudd som utbytte gitt at kapital dekningen 
er tilfredsstillende. Utbytte vil bli fastsatt på bakgrunn av forventet 
overskudd i en normalisert markedssituasjon, de økonomiske ramme-
betingelsene og konsernets kapitalbehov, inklusive et mål for kjerne-
kapitaldekning på over 8 prosent. Det er selskapets mål å vende tilbake 
til normal utbyttepolitikk i rimelig tid etter kapitalutvidelsen.

FORTRINNSRETTSEMISJON
DnB NOR gjennomførte i løpet av fjerde kvartal 2009 en egenkapital-
emisjon på 14 milliarder kroner. Emisjonen ga fortrinnsrett for eksiste-
rende aksjonærer, som fi kk tegne to nye aksjer for hver niende aksje de 
eide. Emisjonen ble gjort til kurs 47,30 kroner, og hele 99,4 prosent 

Tabell 1: Totalavkastning per 31. desember 2009 1)

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

DnB NOR 144,7 (7,6) (5,4)

Nordisk gjennomsnitt 2) 79,5 (14,2) (12,0)

1)  Totalavkastning er defi nert som sluttkurs ved utgangen av perioden minus sluttkurs ved inngangen til perioden, justert for utbytte utbetalt i perioden og dividert på 
sluttkurs ved inngangen til perioden.

2) Uvektet gjennomsnitt av Danske Bank, Swedbank, Nordea, SEB og Handelsbanken.

Tabell 2: DnB NOR-aksjen i 2007, 2008 og 2009

I kroner hvis ikke annet er oppgitt 2009 2008 2007

Høyeste sluttkurs 1) 69,13 79,77 89,93 

Laveste sluttkurs 1) 15,86 20,89 71,22 

Sluttkurs per 31. desember 2) 62,75 25,64 78,82 

Markedsverdi per 31. desember (millioner kroner) 102 207  35 982  110 610  

Ligningsverdi per 1. januar året etter 63,70 27,75 83,50 

Utbytte for regnskapsåret 3) 1,75 0,00 4,50 

Antall omsatt per år (i 1 000) 1 487 761  1 549 935  1 456 095  

Antall omsatt i gjennomsnitt per dag (i 1 000) 5 923  6 150  5 824  

Omsatt per år (millioner kroner) 63 921  91 586  121 134  

Omsetningshastighet (%) 111  116  109 

1) Kursene er korrigert for emisjonen som ble gjennomført i desember 2009.
2) Kursene for 2007 og 2008 er korrigert for emisjonen.
3) Forslag for 2009.  
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Tabell 4: Antall aksjer i 2007, 2008 og 2009

Antall aksjer 2009 2008 2007

Utestående per 1. januar 1 332 653 615  1 332 653 615  1 336 874 898  

Aksjer kansellert 0  0  4 221 283  

Emisjon (tegningsretter) 296 145 246  0  0  

Konverteringer 0  0  0  

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

Beholdning av egne aksjer 0  0  0  

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

Antall tegningsretter utestående per 31. desember 0  0  0  

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

Tabell 3: Største aksjonærer per 31. desember 2009

Prosentandel 

Staten v/Nærings- og handelsdepartementet 34,0 

Sparebankstiftelsen DnB NOR 10,0 

Folketrygdfondet 3,8 

Capital Research/Capital International 2,5 

Fidelity Investments 2,2 

Jupiter Asset Management 2,0 

People’s Bank of China 1,1 

DnB NOR-fond 1,0 

Blackrock Investments 0,9 

Nordea-fond 0,9 

Standard Life 0,8 

State of New Jersey Com Pension Fund 0,8 

Schroder Investment Management 0,6 

Vanguard 0,6 

L&G Legal and General 0,5 

Storebrand-fond 0,5 

Deutche Bank AG/DWS Investments 0,5 

Bessemer 0,4 

DFA Dimentional Fund Advisors 0,4 

State Street Global Advisors 0,4 

Øvrige aksjonærer 36,0 

Totalt 100,0 
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av tegningsrettene ble benyttet. Det ble tilbudt i alt 294 millioner nye 
aksjer, og samlet overtegning var på 40 prosent.

Kapitalutvidelsen ble gjennomført for å styrke kapitalen til et nivå som 
med sikkerhet vil møte fremtidige krav fra reguleringsmyndighetene. 
Det ble også tillagt stor betydning at DnB NOR skal ha nødvendig 
kapitalstyrke til å følge opp sine kunder på en offensiv måte og fi nansiell 
fl eksibilitet til å gjennomføre sin strategi. En rask retur til normalisert 
utbytteutbetaling ble også ansett som viktig.

DnB NOR har ca. 46 000 aksjonærer. Det ble nedlagt et betyde-
lig arbeid for å nå ut til alle disse gjennom ”road show”, brosjyrer og 

annonser, tekstmeldinger via mobiltelefon og telefonsamtaler. Hele 
23 000 aksjonærer ble personlig kontaktet. Det var derfor meget tilfreds-
stillende at det ble en så stor utnyttelse av tegningsrettighetene og at 
eksisterende aksjonærer fi kk ivaretatt sine eierinteresser. 

Emisjonen ble avsluttet ved at den nye egenkapitalen ble innbetalt i 
slutten  av desember 2009.

Konsernets aksjekapital utgjør etter dette i alt 16 288 millioner kroner 
fordelt på 1 628 798 861 aksjer pålydende 10 kroner. Samlet bokført 
egenkapital utgjorde ved årsslutt 2009 101 milliarder kroner, og konser-
nets markedsverdi var 102 milliarder kroner.

Tabell 5: Kredittrating (DnB NOR Bank ASAs kredittverdighet er uthevet)

Standard & Poor’s 

kortsiktig

Standard & Poor’s 

langsiktig

Moody’s 

kortsiktig

Moody’s

langsiktig

Dominion Bond Rating Service 

kortsiktig

Dominion Bond Rating Service 

langsiktig

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

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

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

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

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

C A A2 R-2 (low) A

A- A3 R-3 A (low)

BBB+ Baa1 R-4 BBB (high)

DnB NOR Boligkreditts obligasjoner har langsiktig AAA-rating fra Standard & Poor’s, Moody’s og Fitch.

per 31. desember 2009
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BESKATNING AV AKSJONÆRER ETTER NORSK RETT
Aksjeselskap og tilsvarende selskap som aksjonær
I henhold til skatteloven § 2-38 er det innført en fritaksmetode som 
innebærer at aksjonærer som er organisert som selskap, innretning 
og lignende, som utgangspunkt er fritatt fra skatt på mottatt utbytte og 
aksjegevinst. Tilsvarende tap ved salg av aksjer er ikke fradragsberettiget. 
Fritaksmetoden gjelder både for selskapsaksjonærer mv. hjemmehørende 
i Norge og for tilsvarende selskapstyper hjemmehørende i andre land. For 
utbytte mottatt av utenlandske selskapsaksjonærer gjelder skattefritaket 
kun innenfor EØS og kun dersom selskapsaksjonæren er reelt etablert og 
driver reell økonomisk aktivitet i et EØS-land.

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

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

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

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

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

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

Skjermingsfradraget beregnes årlig og tilordnes den enkelte aksje 
31. desember i inntektsåret. Skjermingsfradraget kan kreves fradratt i 

utbytte på aksjen eller i gevinst ved salg av aksjen. Fradraget beregnes for 
hver enkelt aksje, og skjermingen kan bare fradras i utbytte og gevinst fra 
samme aksje. En kan således ikke benytte ubenyttet skjermingsfradrag 
fra én aksje mot aksjeinntekter fra en annen aksje. Ubenyttet skjermings-
fradrag kan fremføres til senere år og kreves fradratt i senere års utbytte 
eller gevinst på samme aksje. Ubenyttet skjermingsfradrag kan ikke 
kreves fradratt dersom salg av aksjen har resultert i tap.

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

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

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

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

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

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

STYRING
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Samfunn og medarbeidere 
Samfunnsansvar 80 // Medarbeidere 84

> En bank har en viktig samfunnsrolle, enten det er som en 
drivkraft for lokal og internasjonal verdiskaping eller som en
ansvarlig arbeidsgiver. Gjennom kunsten å møte kunden skal 
DnB NOR bidra til verdifull samfunnsutvikling.
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DnB NOR ønsker å medvirke til en bærekraftig samfunnsutvikling ved å legge vekt på miljø, 

etikk og sosiale forhold i sin virksomhet.

SAMFUNNSANSVAR

KONSERNETS SAMFUNNSROLLE
DnB NOR bidrar med fi nansiering slik at norske husholdninger og 
bedrifter kan realisere sine ønsker og behov, trygge arbeidsplasser og 
utvikle produkter og tjenester. I tillegg til å yte kreditt har DnB NOR som 
oppgave blant annet å bidra til en felles infrastruktur for betalingsformid-
ling, tilby betalingstjenester, samt forvalte og forsikre både fi nansielle og 
ikke-fi nansielle verdier.  

Konsernets samfunnsrolle omfatter også å:
• ta ansvar i forholdet til kunden
• gi nye grupper tilgang til fi nansielle tjenester 
• være åpen om egen virksomhet
• stille krav til leverandører om samfunnsansvarlig virksomhet 
• være en utviklende og mangfoldig arbeidsplass
• møte klimautfordringen
• støtte kultur, idrett og frivillige organisasjoner 

ÅPENHET
DnB NOR legger vekt på åpenhet og god dialog i møte med sine interes-
senter. All kommunikasjon til alle målgrupper skal være åpen, sann-
ferdig og tydelig.

De siste to årene har konsernet falt på de fl este omdømmemålinger. 
Dette skyldes fl ere forhold, blant annet utviklingen i fi nansmarkedene og 
sterk offentlig kritikk av enkelte av konsernets produkter og tjenester. 

DnB NOR møter denne utfordringen blant annet gjennom å ta tydelig 
ansvar for sine produkter og tjenester. Rådgivningen skal være grundig 
og tilpasset behovene til hver enkelt kunde, og alle fi nansielle rådgivere 
får omfattende opplæring om alle aktuelle produkter. Siden 2006 har 
rådgiverne også gjennomgått en omfattende sertifi sering for å doku-
mentere sine kunnskaper. Fra 2009 er den bedriftsinterne sertifi serin-
gen erstattet av en ny, nasjonal autorisasjonsordning som er felles for 
fi nansnæringen. 

Konsernrevisjonen i DnB NOR skal bidra til å forebygge, avdekke og 
utrede eventuelle interne misligheter og uregelmessigheter. En separat 
seksjon jobber med å avsløre eksterne forsøk på bedrageri, hvitvasking 
og terrorfi nansiering. DnB NOR skal etterleve alle lover og regler som 
gjelder virksomheten. Les mer om compliance-funksjonen på side 57.

Etikkreglene i DnB NOR omhandler blant annet ulike former for 
interesse konfl ikter, forsvarlig bruk av konsernets utstyr og eiendeler, 

krav til at kommunikasjonen fra konsernet skal være åpen og tyde-
lig, taushets- og varslingsplikt og krav til forsiktighet ved handel med 
fi nansielle  instrumenter. Liv og kapitalforvaltning følger etiske retnings-
linjer basert på anerkjente internasjonale prinsipper i forvaltningen 
av kundenes pensjons- og sparemidler. I denne sammenheng var 54 
selskaper ekskludert fra investeringsporteføljene ved utgangen av 2009. 
Etikkreglene er i sin helhet tilgjengelige på dnbnor.com/samfunnsansvar.

DnB NOR har fl ere opplæringstiltak som omhandler etikk, blant annet 
e-læringsprogrammer om økonomisk kriminalitet og hvitvasking av 
penger samt etikk og god rådgivningsskikk. I 2009 ble et konsern-
dekkende opplæringsprogram lansert med etiske dilemmaer som 
utgangspunkt. 

DnB NORs utøvelse av samfunnsansvar følger norske standarder så 
vel som internasjonale retningslinjer og initiativer. Konsernets rapporte-
ring av samfunnsansvarstemaer tar utgangspunkt i standarden Global 
Reporting Initiative. DnB NOR gir våren 2010 ut en egen rapport om 
konsernets utøvelse av samfunnsansvar de to forutgående årene, 
inkludert mål og tiltak for 2010 og 2011. Rapporten gjennomgås av 
ekstern revisor. Informasjon om samfunnsansvar i DnB NOR er også 
tilgjengelig på dnbnor.com/samfunnsansvar.

I september 2009 ble DnB NOR tatt opp i den prestisjetunge indeksen 
Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Det betyr at 
konsernet regnes blant de ti prosent beste i sin bransje i verden når 
det gjelder å bidra til bærekraftig utvikling. DnB NOR er også med i 
bærekraftindeksen FTSE4Good.

9 10

KLIMAUTFORDRINGEN
DnB NOR mener klimaendringer er en av vår tids største utfordrin-
ger. For å kunne sette mål og iverksette tiltak for å redusere konser-
nets utslipp av klimagasser utarbeides det et klimaregnskap som er 
tilgjengelig på dnbnor.com/samfunnsansvar. Klimaregnskapet tallfester 
utslipp fra fyring, transport med egne kjøretøy, innkjøpt elektrisitet og 
fjernvarme/-kjøling samt innkjøpte tjenester som papir og fl yreiser. 

DnB NOR deltar i klimarapporteringsprosjektet Carbon Disclosure 
Project  både som investor og investeringsobjekt. Carbon Disclosure 
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Project har som formål å samle inn og publisere informasjon om 
bedrifters utslipp av drivhusgasser og annen informasjon knyttet til 
bedrifters håndtering av klimagassproblematikk.

Siden tidlig på 1990-tallet har DnB NOR som långiver satset bevisst på 
fornybar energi. Konsernet har dedikerte analytikere i sitt verdipapir-
foretak som dekker fornybar energi-sektoren, og legger også til rette for 
handel med utslippskvoter. 

DnB NOR gir lavere rente på lån til biler som ikke belaster miljøet i like 
stor grad som konvensjonelle biler. Leasingkunder får tilbud om å klima-
nøytralisere bilparken ved hjelp av FN-godkjente CO2-kvoter. Gjennom slike 
kvotekjøp oppveide leasingkundene for utslipp av 1 135 tonn CO2 i 2009.

DnB NOR forvalter Nordens eldste og største miljøfond, DnB NOR Miljø-
invest, som investerer i bedrifter som utvikler og produserer energi fra sol, 
vind og andre alternative energikilder. Fondet ble stiftet i 1989 og hadde 
ved utgangen av 2009 en forvaltningskapital på 1 300 millioner kroner 
og 23 387 andelseiere. Aksjefondet DnB NOR Grønt Norden investerer i 
selskaper som har en positiv miljøprofi l. 

Konsernet tilbyr stadig fl ere papirløse tjenester som reduserer belastnin-
gen på miljøet. Blant annet kan et økende antall kunder sende søknad om 
refi nansiering av boliglånet på nett, få melding på mobilen om saksgan-
gen og deretter signere lånedokumentene elektronisk i nettbanken med 
BankID. Banktjenester via SMS på mobil er også i sterk vekst. 

Som et av de første selskapene i Norge vil DnB NOR heretter primært 
publisere sin årsrapport på konsernets nettsider og sende rapporten i 
posten bare til aksjonærer som ber om det. Endringen ble vedtatt i ekstra-
ordinær generalforsamling i november 2009 etter at nye bestemmelser i 
allmennaksjeloven åpnet for dette, og sparer konsernet for kostnader og 
miljøet for belastning.

Ved hver tjenestereise skal medarbeiderne vurdere om alternative kom-
munikasjonsmidler kan erstatte den fysiske reisen. Målet er å minimere 
negative påvirkninger på miljøet siden reiser er en sentral kilde til utslipp 
av klimagasser. Gjennom å innføre en ny, standard PC-plattform i 2010 vil 
det bli lagt til rette for økt bruk av nettmøter, nettprat og deling av doku-
menter, noe som vil redusere behovet for fysiske møter.

DnB NOR bygger nytt hovedkontor for om lag 4 000 medarbeidere i Bjør-
vika i Oslo. Miljømålene for hovedkontoret er ambisiøse og omfatter blant 

annet halvering av energiforbruk og klimagassutslipp per medarbeider 
sammenlignet med dagens nivå. Hovedkontoret skal oppfylle kravene til 
energiklasse B i bygningsenergidirektivet. Dette innebærer et årlig beregnet 
energiforbruk som er lavere enn 120 kwh/m2. Energikildene vil i hovedsak 
være fornybare, blant annet vil det bli brukt termisk energi fra sjøvann. 

30 av eiendommene som DnB NOR disponerer i Norge, var miljøserti-
fi sert ved utgangen av 2009. DnB NOR miljøsertifi serer bygg gjennom 
ordningen Miljøfyrtårn, et norsk, offentlig sertifi kat som anbefales av Mil-
jøverndepartementet. For å bli sertifi sert må bedriften oppfylle en rekke 
miljøkrav innenfor områdene innkjøp, energiforbruk, transport, avfalls-
håndtering, helse, miljø og sikkerhet og vannforbruk, luftkvalitet og støy.

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

DnB NOR har utviklet en aktsomhetsmatrise som brukes av kunde-
ansvarlige i utlånsvirksomheten for å belyse og vurdere relevante 
sosiale, miljømessige og etiske forhold i kredittsaker. Matrisen tar blant 
annet for seg kundens eierstruktur, motparter, virksomhetsområder og 
geografi sk tilknytning og opplyser om relevante risikoforhold. Konsernet 
er tilsluttet Ekvatorprinsippene, som er et sett med frivillige retningslinjer 
knyttet til miljømessige og sosiale forhold ved prosjektfi nansiering.

DnB NOR ønsker ikke å investere i selskaper som er involvert i produk-
sjon av tobakk og/eller pornografi , antipersonellminer og klasevåpen, 
eller i selskaper som har utvikling og produksjon av sentrale komponen-
ter til masseødeleggelsesvåpen som en betydelig del av sin virksomhet. 
Med masseødeleggelsesvåpen menes ABC-våpen (atom-, biologiske og 
kjemiske våpen).

DnB NOR har som del av sin eierskapsstrategi aktiv dialog med selska-
per som mistenkes for å opptre i strid med konsernets retningslinjer 
for å påvirke disse selskapene i ønsket retning. Oversikt over antallet 
selskaper som er utelukket fra investeringsporteføljen, og hvilke kriterier 
som ligger til grunn, er tilgjengelig på dnbnor.com/samfunnsansvar.

Kundetilfredshetsmålinger viser at personkundene i DnB NOR ble 
mer fornøyde med banken i løpet av 2009 og at avstanden mellom 
DnB NOR og konkurrentene på dette området ble redusert. Alle kunde-
grupper i personmarkedet, spesielt lånekunder, bidro til fremgangen. 

Intern miljøeffektivitet 1)

2009 2008

Energiforbruk (Gwh) 104,0 105,5 2)

    Per medarbeider (Kwh) 11 343  11 126

Innkjøpt papir (tonn) 859 1 077

Gjenvinningsgrad for avfall (%) 55 53 2)

Miljøfyrtårnsertifi serte bygg (antall) 30 23

Flyreiser i Norge (1 000 km) 18 548 20 688 2)

Flyreiser utenlands (1 000 km) 16 155 19 101 2)

1) Alle tall gjelder for konsernets virksomhet i Norge. 
2) Som en konsekvens av arbeidet med å forbedre kvaliteten på ikke-fi nansielle data har enkelte 2008-tall blitt justert i etterkant av forrige rapportering.
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I bedriftsmarkedet sank tilfredsheten for de fl este kundegruppene, men 
resultatene fra fjerde kvartal 2009 viste tegn til bedring.

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

MEDARBEIDERE
Arbeidsmiljøet i DnB NOR skal være preget av mangfold, respekt og 
omtanke. Diskriminering eller trakassering skal ikke forekomme.

DnB NOR ønsker å gi den enkelte medarbeider tilpassede utviklingsmu-
ligheter. Konsernet har omfattende sikkerhetsrutiner og opplæringstiltak 
for å forebygge skader som følge av ran og trusler. Opplæringsaktiviteter 
og arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) og likestilling er beskre-
vet i et eget kapittel om konsernets medarbeidere. 

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

DnB NOR ønsker å gjøre fi nansielle produkter og tjenester tilgjengelige 
for nye grupper, blant annet gjennom mikrofi nans. I 2009 videreførte 
konsernet sin støtte til et prosjekt i Rwanda i regi av hjelpeorganisasjo-
nen CARE. Deltagerne i prosjektet får hjelp til å organisere seg i spare- 
og lånegrupper og får dermed tilgang til lokale fi nansielle tjenester. I 
tillegg får deltagerne opplæring i forvaltning, ledelse og forretningsdrift. 
DnB NOR har støttet prosjektet med til sammen 1,25 millioner kroner 
siden 2006, penger som i hovedsak går til opplæringstiltak.

I tillegg til å gi økonomisk støtte til humanitære organisasjoner involvert 
i mikrofi nans er konsernet med i Norsk mikrofi nansinitiativ. Initiativet er 
et samarbeid mellom private og statlige aktører som direkte og indirekte 
investerer i mikrofi nansinstitusjoner gjennom egenkapital, lån eller 
garantier. Norsk mikrofi nansinitiativ opererer på kommersielt grunnlag 
og skal gi en attraktiv avkastning i form av både utviklingseffekter og 
tradisjonell fi nansiell avkastning.

DnB NOR støtter idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre sam-
funnsnyttige formål med betydelige beløp, se egen grafi sk fremstilling. 

Sparebankstiftelsen DnB NOR er nest største eier av DnB NOR-konser-
net og gir deler av sitt overskudd til allmennyttige formål. I 2009 delte 
stiftelsen ut 67 millioner kroner i gaver. 

DnB NOR bidrar dessuten i vesentlig grad til samfunnet i form av skatt, 
arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Videre mottar staten som største 
aksjonær et betydelig utbytte av sitt eierskap.

UTVALGTE MÅL OG TILTAK 

Redusere utslipp av klimagasser per medarbeider med 20 prosent 
innen 2014
• Redusere energiforbruket og bruke mer fornybar energi i nye bygg
•  Redusere tjenestereiser gjennom økt bruk av digitale verktøy og ny 

reisepolicy
• Ha høy andel kollektivreisende til og fra nytt hovedkontor 

Belønne etisk og samfunnsansvarlig adferd i løpet av 2010
•  Innarbeide konkrete omdømmemål i konsernledelsens målkort 

Øke DnB NORs omdømmescore fra 56 til 65 poeng innen 2011
•  Autorisere medarbeidere som jobber med rådgivning av personkunder 

i henhold til ny, nasjonal ordning

Oppnå et resultat på minst 75 poeng for påstanden ”DnB NOR er 
preget av høy etisk standard” i medarbeiderundersøkelsen i 2010
• Følge opp at alle medarbeidere gjennomfører konsernets etikkprogram 

Redusere sykefraværet fra 5,12 prosent til under 5 prosent i løpet av 
2010 
•  Følge opp langtidssyke og enheter med spesielt høyt fravær på en 

bedre måte

Oppnå et resultat på minst 75 poeng for påstanden ”DnB NOR er en 
attraktiv arbeidsplass” i medarbeiderundersøkelsen i 2010 og være 
blant de tre mest attraktive bedriftene for økonomistudenter
• Bruke moderne IT-verktøy og arbeidsmåter
• Være synlige på viktige arenaer ved utdanningsinstitusjoner
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Konsernets verdiskaping i 2009 fordelt på ulike interessentgrupper. Verdiskaping er definert som differansen 
mellom inntektene virksomheten genererer og forbruket av eksterne varer og tjenester. 

1) 

2009

2008

Millioner kroner

Støtte og sponsorater

Prosent

Fordeling av verdiskaping 1)
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SAMFUNN OG MEDARBEIDERE

Evaluering av måloppnåelse i 2009 

Gjennomført Under arbeid

Gjennomføre en revisjon av styrende dokumenter knyttet til samfunnsansvar x

Oppnå en score på 85 for kjennskap til konsernets etikkregler i medarbeiderundersøkelsen 1) x

Fortsatt kvalifi sere for opptak i FTSE4Good x

Kvalifi sere for opptak i Dow Jones Sustainability Index x

Være en av de fi re største private bidragsyterne til Norsk mikrofi nansinitiativ x

Dele ut DnB NORs årlige innovasjonspris regionalt og nasjonalt for 2008 2) x

Autorisere alle aktuelle investerings- og fi nansrådgivere 3) x

Innføre Ekvatorprinsippene for prosjektfi nansiering x

Fortsatt overvåke samtlige egenforvaltede investeringer i forhold til internasjonale standarder, samt utelukke 

kontroversielle våpen 

x

Redusere mengden innkjøpt papir med 3 prosent fra 2007-nivå x

Miljøfyrtårnsertifi sere driften av ytterligere ni bygg – totalt 30 bygg x

Innføre et system for måling av bruk av telefon, web- og videokonferanseutstyr x

Ha en medarbeidertilfredshet på over 70 poeng 1) x

Ha et gjennomsnittlig sykefravær på under 5 prosent 3) x

Ha en gjennomsnittlig pensjoneringsalder på over 62 år x

1) Basert på medarbeidertilfredshetsundersøkelsen i 2009.
2) Ingen pris ble utdelt i 2009. I 2010 vil DnB NORs innovasjonspris deles ut igjen.
3) For mer informasjon, se eget kapittel om konsernets medarbeidere.
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DnB NOR har dyktige og handlekraftige medarbeidere, og konsernet fremstår som 

en attraktiv arbeidsplass. Året 2009 var preget av intern omstrukturering og et krevende 

marked. Til tross for dette viste tallene fra medarbeidertilfredshetsundersøkelsen i 2009 

at medarbeiderne var mer tilfredse enn noensinne.

MEDARBEIDERE

REKRUTTERING
DnB NOR klatret i 2009 opp til andreplass i Universums undersøkelse 
blant økonomistudentene om Norges mest attraktive arbeidsplass, 
en fremgang fra fjerdeplass i 2008. Undersøkelsen viser at konsernet 
fremstår som en spennende og trygg arbeidsplass. En slik posisjon er en 
viktig suksessfaktor for å tiltrekke de beste kandidatene til konsernet. 

I 2009 rekrutterte DnB NOR-konsernet 259 medarbeidere, mot 835 
i 2008. Av disse var 92 kvinner og 167 menn. Gjennomsnittsalderen 
var 35 år. I Norge ble det i 2009 ansatt 179 nye medarbeidere, hvorav 
61 kvinner og 118 menn.

UTVIKLING AV LEDERE OG MEDARBEIDERE
Utviklings- og karriereprogrammer skal bidra til å tiltrekke, utvikle og 
beholde gode medarbeidere. DnB NOR skal gi klare karrieremuligheter 
og tilrettelegge for faglig og personlig utvikling som bidrar til ønsket 
kompetanseheving og mobilitet.

En ny modell for ledelsesutvikling ble vedtatt ved utgangen av 2009. 
Det sentrale i denne modellen er tre kjerneprogrammer innrettet mot 
ulike målgrupper i organisasjonen. Programmene skal bidra til å utvikle 
konsernet i ønsket retning og vil blant annet omfatte temaer som 
konsern integrasjon og kundeorientering. Programmet ”Effektive og 
velfungerende ledergrupper” ble ved utløpet av 2009 igangsatt i seks 
ledergrupper. 

Ledelsesutviklingsprogrammet ”LEV Lederskapet” ble avsluttet våren 
2009. Totalt har 620 ledere deltatt på de 29 programmene som har vært 
gjennomført siden oppstarten i 2004. Programmet ”Thinking Together”, 
som skal bidra til god samtalekultur og utvidede nettverk på tvers i 
DnB NOR, ble gjennomført for 167 ledere og medarbeidere i 2009. 

Konsernet hadde tolv deltagere på FNHs program for utvikling av kvin-
nelige ledertalenter innenfor fi nansnæringen, FUTURA, i 2009. Kvinne-
andelen i konsernledelsen økte i 2009 til 40 prosent, fra 33 prosent i 
2008. På de fi re øverste ledernivåene var kvinneandelen 27 prosent i 
2009, en økning fra 25 prosent i 2008. Når tallene for ledernivå fem 
inkluderes, økte kvinneandelen til 33 prosent i 2009, en oppgang fra 
30 prosent i 2008. 

Talentprogrammet ”Grow” er konsernets satsing på spesielt dyktige 
medarbeidere innen ledelse, fag og prosjektarbeid. Formålet er at 
deltagerne skal bli gode pådrivere i fremtidens DnB NOR. I 2009 ble 
det valgt ut 32 deltagere, hvorav ni var fra konsernets internasjonale 
kontorer. Totalt har 141 deltagere fullført programmet siden det ble 
etablert i 2006. 

I 2009 fi kk konsernets traineeprogram en internasjonal profi l, og samlin-
gene ble gjennomført på engelsk. Konsernet ansatte syv traineer, hvorav 
fi re nasjonaliteter er representert. Totalt har 166 medarbeidere gjennom-
ført programmet, og av disse er 68 prosent fortsatt ansatt i konsernet.

I 2009 ble det innført en nasjonal autorisasjonsordning for fi nansielle råd-
givere. Den nye ordningen erstatter den tidligere interne sertifi seringsord-
ningen i DnB NOR. Autorisasjonsordningen skal sikre at rådgivere har høy 
kompetanse og gjennomfører rådgivning i tråd med god rådgivningsskikk. 
Til sammen har 900 ledere og medarbeidere startet på opplæringspro-
grammet, som består av ulike kurs innen fi nans, økonomi og etikk. 130 
ledere og medarbeidere ble i 2009 autorisert etter den nye ordningen. 

I 2009 ble det lansert et nytt etikkprogram for ledere og medarbeidere i 
konsernet. Hensikten med programmet er å øke oppmerksomheten rundt 
etiske dilemmaer som den enkelte kan møte i kontakt med kunder og ved 
interne prosesser. Programmet er obligatorisk for alle ansatte i konsernet. 

MEDARBEIDERTILFREDSHET  
Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen viste en fremgang fra 70 poeng 
i 2008 til 74 poeng i 2009, som er det beste resultatet noensinne. Til 
tross for vanskelige økonomiske tider og usikkerhet viste resultatet 
at medarbeiderne var svært fornøyde med egen arbeidsplass. Neste 
undersøkelse gjennomføres i første kvartal 2010. 

BELØNNING 
Konsernets belønningspolicy har som formål å understøtte gjeldende 
strategi og verdigrunnlag og bidra til at konsernet når fastsatte mål. Beløn-
ningspolicyen skal fremme adferd som bygger ønsket kultur i forhold til 
prestasjons- og resultatorientering, samspill, mobilitet og omdømme. 

I 2009 ble konseptet for målkort og variabel belønning av toppledere i 
konsernet revidert. Variabel belønning skal gis på bakgrunn av en helhetlig 

SAMFUNN OG MEDARBEIDERE
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vurdering av konsernets resultater, enhetens resultater og den enkelte 
leders bidrag til verdiskapingen. Ordningen skal være resultatavhengig 
uten å være risikodrivende, og skal ikke være egnet til å skade DnB NORs 
omdømme.

Gjennomsnittlig fastlønn for kvinner og menn i 2009 i den norske delen av 
virksomheten var henholdsvis 434 283 og 558 132 kroner.

INTERNASJONALISERING
DnB NORs aktiviteter utenfor Norge har resultert i en økende mengde 
internasjonale oppdrag av kortere eller lengre varighet for medarbeidere 
og ledere i konsernet. Flere utestasjonerte medførte behov for opplæring i 
fl erkulturell kommunikasjon, språk og kulturforståelse, som ble gjennom-
ført for aktuelle medarbeidere i konsernet i 2009. I tillegg ble fl ere av 
konsernets kompetansetiltak gjennomført på engelsk.  

MOBILITET OG OMSTILLING
I 2009 ble det fremforhandlet en felles bedriftsavtale for hele konsernet. 
Hensikten med avtalen er blant annet å gjøre det enklere for medarbei-
dere å bytte jobb mellom de ulike konsernselskapene. I 2009 byttet 102 
medarbeidere jobb på tvers av juridiske enheter i konsernet.

Det ble i 2009 etablert en egen enhet for håndtering av omstilling og 
bemanningsstyring i konsernet. Formålet med enheten er å bistå ledere 
og medarbeidere i omfattende omstillingsprosesser.

DnB NOR har et eget senter for karriereendring og karriererådgivning. 
Senteret bistår medarbeidere som ønsker nye utfordringer, blant annet 
med å utvikle individuelle karriereplaner og å bli bevisst egen kompetanse 
og personlige egenskaper. I 2009 fi kk 158 medarbeidere bistand fra 
Karriere endringssenteret. Av disse fi kk 34 ny stilling i konsernet, 27 fi kk 
ny stilling utenfor konsernet, 24 fi kk innvilget pensjon eller sluttet i kon-
sernet, og 73 medarbeidere gikk tilbake til sin tidligere stilling. Senteret 
bistod i tillegg 19 langtidssykmeldte i 2009. Noen av disse ønsket å teste 
ut arbeidsevne, mens andre ønsket bistand som følge av stillingsbortfall 
eller stillingsendring. Siden oppstarten i 2003 har over 1 400 medarbei-
dere fått rådgivning fra senteret. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Helse, miljø og sikkerhet er viktige elementer i konsernets personalpoli-
tikk, og DnB NOR arbeidet i 2009 systematisk med forbedring av arbeids-

miljøet. Tiltakene for å forbedre arbeidsmiljøet skal være forebyggende, 
fremtidsrettede og integrert i den daglige driften av konsernet. Det ble i 
2009 lagt vekt på lederopplæring, ergonomi, krisehåndtering, sykefra-
vær og rehabilitering. Tiltak skal gjennomføres i nært samarbeid mellom 
ledere, medarbeidere og verneombud.

I 2009 gjennomførte totalt 237 ledere og verneombud konsernets interne 
program for lovpålagt arbeidsmiljøopplæring. Programmet er tilrettelagt 
for ledere med personalansvar, verneombud og medlemmer av arbeids-
miljøutvalgene. Hensikten med opplæringen er at den skal gi nødvendig 
innsikt og kunnskap til å oppfylle arbeidsmiljølovens og DnB NORs krav til 
helse, miljø og sikkerhet. 

Trening i arbeidstiden ble i 2009 gjennomført som forebyggende arbeids-
miljøtiltak for medarbeidere som er utsatt for belastningsplager. Tiltakene 
bidrar til å holde medarbeiderne motiverte og fører i tillegg til en nedgang 
i belastnings- og helseplager. Rundt 450 medarbeidere i konsernet deltar 
på disse tiltakene. 

For å ivareta ansvaret som inkluderende arbeidslivsbedrift legger 
DnB NOR stor vekt på å arbeide systematisk for å nå målene om lavere 
sykefravær, bedre tilrettelegging av arbeidssituasjonen for medarbeidere 
med behov for spesiell tilpasning samt å øke avgangsalderen i konsernet. 
Gjennomsnittlig pensjoneringsalder økte fra 61,7 til 61,8 år. Målet er at 
gjennomsnittlig pensjoneringsalder skal være over 62 år. 

Konsernet igangsatte høsten 2009 en rekke forebyggende tiltak i forbin-
delse med svineinfl uensaen. Det ble etablert en kriseberedskapsledelse 
for konsernet, og beredskapsplaner ble iverksatt. Det ble videre innført 
hygienetiltak i DnB NORs kantiner, samt etablert en egen nettside for 
både norske og engelskspråklige ansatte. I tillegg fi kk ansatte i DnB NORs 
norske selskaper tilbud om gratis vaksinering på arbeidsplassen. Totalt 
benyttet 2 013 medarbeidere seg av tilbudet.

Sykefraværet i DnB NOR-konsernet var i den norske delen av virksom-
heten på 5,12 prosent i 2009, en forbedring fra 5,35 prosent i 2008. Sett 
i forhold til at konsernet har gjennomgått omfattende endringer de siste 
årene er dette tilfredsstillende. For å oppnå en videre forbedring ble det 
i 2009 igangsatt tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. Tiltakene 
videreføres i 2010. 
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VIRKSOMHETEN I 2009
2009 var et turbulent og krevende år preget av fi nansuro og nedgangs-
konjunkturer både i Norge og internasjonalt. I andre halvår ble imidlertid 
den økonomiske situasjonen gradvis bedre. På tross av utfordringene 
leverte konsernet positive resultater i alle kvartaler i 2009. 

Norges relativt sterke økonomiske stilling medførte at konsernets 
norskrelaterte  virksomhet, som utgjør mer enn 80 prosent av virksom-
heten, ble mindre påvirket av nedgangen i økonomien enn fi nansinstitu-
sjoner i mange andre land. Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte 
med 19,8 prosent fra 2008, til 18 717 millioner kroner. 

Konsernet opplevde imidlertid en betydelig økning i nedskrivninger 
på utlån, fra 3 509 millioner kroner i 2008 til 7 710 millioner i 2009. 
Av disse var 3 929 millioner kroner knyttet til DnB NORDs virksom-
het. Det utgjorde 51 prosent av konsernets samlede nedskrivninger, 
mens DnB NORDs utlånsportefølje i gjennomsnitt ikke utgjorde mer 
enn 7 prosent av DnB NORs samlede utlånsportefølje. Den sterke 
internasjonale  konjunkturnedgangen påvirket dermed konsernets 
resultat negativt i betydelig grad, ikke minst i Baltikum. Resultatet for 
2009 ble 7 026 millioner kroner, sammenlignet med 8 918 millioner i 
2008. Resultat etter minoritetsinteresser var i samme perioder 8 585 og 
9 211 millioner kroner. Den store forskjellen mellom resultat før og etter 
minoritetsinteresser i 2009 skyldtes underskuddet i DnB NORD, hvor 
minoritetsaksjonæren ble belastet med sin respektive andel.

Finansieringssituasjonen for konsernet ble i stor grad normalisert gjen-
nom 2009, men kostnadene ved låneopptak var høyere enn før fi nans-
krisen. Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av DnB NOR Boligkreditt 
var en viktig fi nansieringskilde, spesielt i første del av 2009. I andre kvar-
tal ble også DnB NOR Næringskreditt etablert, et selskap  som utsteder 
tilsvarende obligasjoner basert på utlån med pant i nærings eiendom. 

Høye fi nansieringskostnader i 2009 medførte sterkere konkurranse om 
innskudd og var en av årsakene til reduserte innskuddsmarginer. Inn-
skuddsdekningen økte imidlertid fra 50,1 prosent i 2008 til 53 prosent 
i 2009. 

Utlån til kunder økte i gjennomsnitt med 87 milliarder kroner fra 

2008 til 2009. Korrigert for valutakurseffekter var det en økning på 
54,5 milliarder. Økte fi nansieringskostnader ble delvis dekket inn gjennom 
høyere utlånsmarginer, som økte fra 1,01 prosent i gjennomsnitt i 2008 til 
1,61 prosent i 2009. Innskuddsmarginene sank fra 1,08 prosent i gjen-
nomsnitt i 2008 til 0,29 prosent i 2009.

Andre driftsinntekter var høyere i 2009 enn i 2008, spesielt i DnB NOR 
Markets, og økte med 2 556 millioner kroner. Konsernet oppnådde 
gode inntekter gjennom å kunne tilby dekning av kundenes behov for 
sikringsforretninger. Stor volatilitet i markedene ga også betydelige inn-
tekter ved handel for egen regning. Inntektene i første halvår 2008 var 
samtidig preget av store urealiserte tap på konsernets obligasjonsporte-
følje, som påvirker sammenligningen mellom de to årene. Inntektene fra 
betalingsformidling og eiendomsmegling økte i andre halvdel av 2009 
som en følge av bedringen i økonomien.

Konsernet bygget i første halvår 2008 opp ny virksomhet internasjonalt, 
blant annet i Sverige, som ga økte kostnader for året 2009. I 2008 og 
2009 ble det imidlertid gjennomført omfattende kostnadsreduserende 
tiltak gjennom blant annet konsernets kostnadsprogram. Det medførte 
at de samlede kostnadene, fratrukket goodwillnedskrivninger, økte med 
kun 2,9 prosent fra 2008. Det var en nedgang i kostnadene fra fjerde 
kvartal 2008 til fjerde kvartal 2009 på 5,3 prosent. Kostnadsgraden, før 
nedskrivninger av goodwill, viste en nedgang fra 51,4 prosent i 2008 til 
48,3 prosent i 2009.

De krevende økonomiske forholdene som preget deler av konsernets 
virksomhet, gjorde det nødvendig å skrive ned goodwill med regnskaps-
effekt på til sammen 730 millioner kroner knyttet til virksomheten i 
DnB NORD og Sverige.

DnB NOR fi kk, i likhet med mange andre fi nansinstitusjoner, en negativ 
justering av ratingen fra Moody’s og Standard & Poor’s mot slutten av 
2009. Ratingen var ved utgangen av 2009 henholdsvis Aa3 fra Moody’s 
og A+ fra Standard & Poor’s, begge med stabile utsikter. Dette har hatt 
minimal effekt på priser og tilgang til fi nansiering.

Egenkapitalavkastningen var 12,4 prosent i 2008 og 10,6 prosent i 
2009. Resultat per aksje var 6,91 og 6,43 kroner i samme perioder. 

I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter styret at betingelsene for 

å avlegge regnskapet ut fra forutsetningen om fortsatt drift er til stede. DnB NOR avlegger 

i samsvar med regnskapslovens paragraf 3-9 årsregnskap for konsernet i overensstemmelse

med IFRS, International Financial Reporting Standards, godkjent av EU. DnB NOR ASAs

selskapsregnskap avlegges etter forenklet IFRS.
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Ved utgangen av 2009 var DnB NOR det tredje største selskapet på 
Oslo Børs med en samlet markedsverdi på 102 milliarder kroner.

DnB NOR styrket mot slutten av 2009 egenkapitalen med netto 
13,9 milliarder kroner gjennom en emisjon av ordinære aksjer med for-
trinnsrett for eksisterende aksjonærer. Kapitalutvidelsen gjør konsernet 
godt posisjonert for ventede høyere kapitalkrav, samtidig som transak-
sjonen øker konsernets evne til å møte kundenes fi nansieringsbehov 
og utnytte lønnsomme forretningsmuligheter som et ledd i videre vekst.

Som en følge av fi nansuroen er det stilt krav fra markedet og myndig-
hetene om høyere kapitalisering i fi nansnæringen. Kapitalutvidel-
sen bidro sammen med resultatoppbygging og andre tiltak til at 
kjernekapital dekningen økte fra 6,7 prosent ved utgangen av 2008 til 
9,3 prosent ved utgangen av 2009. Styret vurderer konsernet som godt 
kapitalisert i forhold til regulatoriske krav og nordiske konkurrenter.

Kapitalutvidelsen medfører, sammen med et godt resultat i 2009, at 
den langsiktige utbyttepolitikken raskere kan gjenopptas. Styret foreslår 
at det for 2009 utbetales et utbytte på 1,75 kroner per aksje. Det 
langsiktige målet for utdelingsgrad er et utbytte på om lag 50 prosent 
av periodens normaliserte resultat, forutsatt at soliditeten er tilstrekkelig 
ivaretatt.

DnB NOR ble i tredje kvartal tatt opp i Dow Jones’ bærekraftsindeks. 
Det innebærer at konsernet er blant de ti prosent beste selskapene i 
verden i sin bransje på bærekraft innen økonomiske, miljømessige og 
sosiale forhold.

DnB NOR legger stor vekt på å tilby kundene gode og konkurranse-
dyktige produkter og tjenester. På slutten av 2009 ble Postbanken og 
DnB NOR kåret til henholdsvis beste og fjerde beste bank av tidsskriftet 
Norsk Familieøkonomi, og DnB NOR ble kåret til norsk mester i klassen 
boliglån over to millioner kroner av tidsskriftet Dine Penger. Arbeidet 
med å gjøre kundene mer fornøyde vil bli ytterligere styrket i 2010. 
DnB NORs visjon er å skape verdier gjennom kunsten å møte kunden, 
og kjerneverdiene hjelpsom, profesjonell og initiativrik skal støtte opp om 
visjonen.

Ved inngangen til 2009 ble den årlige medarbeiderundersøkelsen i kon-
sernet gjennomført. Resultatet viste at tilfredsheten hadde økt markert 
fra tilsvarende undersøkelse ett år tidligere, og resultatene har aldri vært 
bedre. Det vil bli gjennomført en ny undersøkelse i løpet av første kvartal 
2010. 

Styret vil takke alle medarbeidere for solid innsats og for å ha lykkes 
med å gi kundene full oppmerksomhet i et år med krevende markeds-
forhold og store endringer. DnB NOR har gjennom motiverte medarbei-
dere et godt grunnlag for å håndtere de utfordringene konsernet står 
overfor.

MÅL OG STRATEGI 
Finansuroen som startet i 2008, påvirket DnB NORs vekst på kort sikt, 
ikke minst internasjonalt. Konsernets langsiktige strategi og vekst-
ambisjoner ble imidlertid opprettholdt. 

Et viktig mål for konsernet er å oppnå en enda sterkere kundeo-
rientering i virksomheten og en bedre kundetilfredshet. DnB NORs 
nye visjon, ”Vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden”, og 
verdiene ”hjelpsom, profesjonell og initiativrik” skal underbygge dette. 
Hjelpsomme, profesjonelle og initiativrike ansatte er avgjørende for at 
DnB NOR skal lykkes med sin strategi. 

DnB NOR har en unik plattform i det norske markedet gjennom sin 
store kundebase, distribusjonskraft og bredde i produktspekteret. 
Internasjonalt har konsernet gjennom fl ere år satset på høy fagkompe-
tanse og gode kunderelasjoner innen utvalgte bransjer som shipping, 
energi og fi skeri og havbruk. Ved å bygge videre på konsernets sterke 
sider og unike posisjon skal DnB NOR være hele Norges bank og en 
ledende internasjonal nisjeaktør. DnB NOR skal styrke og befeste sin 
posisjon i Norge gjennom å tilby helhetlig distribusjon og et attraktivt og 
komplett produktspekter som dekker kundenes behov og som skaper 
verdier. Videre skal DnB NOR oppnå lønnsom vekst internasjonalt gjen-
nom å bygge langsiktige relasjoner med de største bedriftskundene og 
prioritere utvalgte bransjer basert på kjernekompetanse. Effektivisering 
av driften vil ha høy prioritet, og DnB NOR satser på å bli en av de mest 
kostnadseffektive aktørene i Europa blant annet gjennom samordning og 
effektivisering av stabs- og støttefunksjoner.
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DnB NOR vil prioritere langsiktig verdiskaping for aksjonærene og har 
som mål å oppnå en egenkapitalavkastning og en markedsverdiutvikling 
som er konkurransedyktige i forhold til nordiske konkurrenter. Gjennom-
føring av DnB NORs strategi skal føre til at DnB NOR når sine lang-
siktige fi nansielle mål:
• egenkapitalavkastning på over 13 prosent
•  kostnadstiltak som skal gi årlige besparelser på 2 milliarder kroner fra 

utgangen av 2012
• ordinær kostnadsgrad på under 46 prosent fra 2012

DnB NOR styrket sin kjernekapitaldekning gjennom emisjonen på netto 
13,9 milliarder kroner i 2009, samtidig som konsernets gode resultat 
bidro til å styrke kapitalbasen. DnB NOR er godt kapitalisert, og det er et 
mål at konsernet så snart som mulig kommer tilbake til normalt utbytte-
nivå. DnB NORs ambisjoner er refl ektert i konsernets kapitalstrategi og 
utbyttepolitikk:  
•  DnB NOR skal reelt sett være blant de best kapitaliserte fi nanskonsern 

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

AA-nivå
• utbyttet skal utgjøre om lag 50 prosent av overskuddet. 

Ved fastsettelse av utbytte vil det bli tatt hensyn til forventet resultat i en 
normalsituasjon, eksterne rammebetingelser og behovet for å opprett-
holde en tilfredsstillende soliditet.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 

Netto renteinntekter 

Beløp i millioner kroner 2009 Endring 2008

Netto renteinntekter 22 633 723 21 910

Utlåns- og innskuddsmarginer 1 856

Utlåns- og innskuddsvolum 943

Valutakurseffekter 569

Egenkapital og ikke rentebærende poster (1 940)

Langsiktig fi nansieringskostnad (853)

Sikringsfondsavgift (430)

Interbankfi nansiering  og renteinstrumenter (206)

Amortiseringseffekter likviditetsporteføljen 397

Andre netto renteinntekter 387

 

Netto renteinntekter økte med 3,3 prosent fra 2008. Det var en 
betydelig økning i utlånsvolumene gjennom 2008, som ga økte rente-
inntekter i 2009. Utlånsvolumene ble redusert gjennom kvartalene 
i 2009 som følge av valutakurseffekter og lavere etterspørsel etter 
kreditt. Gjennomsnittlig utlånsvolum, korrigert for valutakurseffekter, 
økte med 5,2 prosent fra 2008 til 2009.

Gjennomsnittlige utlånsmarginer, målt mot 3-måneders pengemar-
kedsrente, økte fra 1,01 prosent i 2008 til 1,61 prosent i 2009. Den 
reelle kostnaden for ny langsiktig fi nansiering i 2009 var imidlertid 
betydelig høyere enn pengemarkedsrenten. Utlånsmarginene skal 
dekke både økte fi nansieringskostnader, økt sikringsfondsavgift 
og høyere risiko ved utlån. I løpet av 2009 ble det gjennomført en 
reprising av engasjementer i bedriftsmarkedet for å kompensere for 
slike økte kostnader. Boliglånsporteføljen til privatkunder var mindre 
påvirket av de økte fi nansieringskostnadene. Disse utlånene var i 
stor grad fi nansiert gjennom obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av 
DnB NOR Boligkreditt, som så langt har gitt lavere kostnader enn den 
øvrige fi nansieringen.

Veksten i gjennomsnittlige innskudd var 42,9 milliarder kroner eller 
7,7 prosent. Det var sterk konkurranse om innskuddene i 2009, og det 
bidro til at gjennomsnittlig innskuddsmargin sank fra 1,08 prosent i 
2008 til 0,29 prosent i 2009. I tillegg ble innskuddsmarginene presset 
av det lave rentenivået.

Netto andre driftsinntekter

Beløp i millioner kroner 2009 Endring 2008

Netto andre driftsinntekter 14 994 2 556 12 438

Aksjemarkedsrelaterte inntekter, 

inkl. fi nansielle instrumenter 1 379

Urealiserte tap på likviditetsporteføljen 1 333

Netto fi nans- og risikoresultat fra Vital 1) 379

Eiendomsmegling 115

Netto gevinster på valuta og renteinstrumenter 2) 9

Netto andre provisjoner og gebyrer (13)

Øvrige driftsinntekter (107)

Resultat fra tilknyttede selskaper (539)

1) Fratrukket garantert avkastning og tildeling til forsikringstagerne.
2) Eksklusive garantier og endrede kredittmarginer i likviditetsporteføljen.
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Netto andre driftsinntekter økte med 20,6 prosent fra 2008. Den store 
usikkerheten i fi nansmarkedene ga spesielt i første halvdel av 2009 
stor etterspørsel etter sikringsprodukter i DnB NOR Markets. Finans-
uroen medførte også større forskjeller mellom kjøps- og salgspriser, 
som økte inntektene fra valuta og renteprodukter. Inntektsøkningen kan 
sees i sammenheng med fi nansuroens øvrige negative resultateffekter 
og synliggjør konsernets brede inntektsgrunnlag, som gjør det mulig å 
opprettholde gode resultater i perioder med svekkede fi nansmarkeder.

I første halvår 2008 ble det resultatført 1 333 millioner kroner i urea-
liserte tap på likviditetsporteføljen i DnB NOR Markets. Obligasjonene 
ble fra andre halvår 2008 reklassifi sert til kategorien ”holde til forfall”, 
og konsernet hadde derfor ikke slike tap i 2009.

Økningen i inntekter fra Vital skyldtes blant annet at selskapet hadde 
vesentlige tap og nedskrivninger på aksje- og eiendomsinvesteringer 
i 2008. Selskapet reduserte aksjeeksponeringen betydelig og hadde i 
2009 gode inntekter på investeringer i rentepapirer. Vital startet i løpet 
av 2009 igjen en gradvis økning av aksjeeksponeringen.

Regnskapsmessige verdiendringer på spesielle balanseposter vurdert til 
virkelig verdi utgjorde et netto tap på 230 millioner kroner i 2009 og en 
netto inntekt på 489 millioner kroner i 2008. Slike poster er blant annet 
knyttet til markedsverdivurderinger av kredittmarginer på egen gjeld, 
blant annet i Eksportfi nans, og verdivurdering av valutaswap avtaler 
knyttet til vekslingen av egen gjeld.

I andre halvdel av 2009 økte inntektene fra blant annet betalingsfor-
midling og eiendomsmegling som følge av lansering av nye produkter 
og bedring i økonomien.  

Driftskostnader
Konsernets samlede kostnader økte med 190 millioner kroner fra 2008, 
til 18 911 millioner. Totalkostnaden inkluderer imidlertid goodwillned-
skrivninger. Tabellen nedenfor viser kostnadene i DnB NORs ordinære 
virksomhet.

Beløp i millioner kroner 2009 Endring 2008

Sum ordinære driftskostnader 18 180 518 17 662

Kostnadsprogrammet (470)

Restruktureringskostnader, kostnadsprogrammet 38

Markedsføringskostnader (152)

Lønns- og prisvekst 537

Operasjonell leasing 230

IT-kostnader 139

Øvrige kostnader 196

Veksten i de ordinære kostnadene var 2,9 prosent fra 2008 til 2009. 
Veksten skyldtes primært overtagelse og oppbygging av ny virksomhet 
i Norge og internasjonalt gjennom 2008, som fi kk full regnskapseffekt i 
2009. Mange av de konkrete tiltakene som ga kostnadsøkning, hadde 
en direkte motsvarende effekt på inntektene, blant annet overtagelsen 
av fi nansrådgivere fra Posten og økt operasjonell leasing. Det var i tillegg 
en betydelig økt satsing på IT-området. Antall årsverk i konsernet ble 
redusert med 740 fra utgangen av 2008 til utgangen av 2009.

Konsernets kostnadsprogram motvirket effekten av veksttiltak og ordi-
nær lønns- og prisvekst. Tiltakene som var gjennomført frem til utgangen 

av 2009, ga en regnskapsmessig kostnadsreduksjon på 470 millioner 
kroner sammenlignet med 2008. Restruktureringskostnadene i 2009 
utgjorde 210 millioner kroner, som var 38 millioner høyere enn i 2008. 

Kostnadsprogrammet lå foran planen, og det ble lagt ned en betyde-
lig innsats for å oppnå besparelser. Kostnadsnivået ble, vurdert på 
helårsbasis, redusert med et beløp tilsvarende 954 millioner kroner fra 
utgangen av 2007 til utgangen av 2009. De største tiltakene er knyttet til 
effektivisering i fi lialnettet, reduserte anskaffelseskostnader, overgang til 
elektronisk kundekommunikasjon og effektiviseringer i forbindelse med 
organisatoriske endringer og samordning av konsernet. Målet for kost-
nadsprogrammet ble på kapitalmarkedsdagen våren 2009 justert opp 
til en årlig besparelse på 2 milliarder kroner innen utgangen av 2012.

Styret har med bakgrunn i resultatet for 2009 besluttet å sette av 131 
millioner kroner for tildeling til de ansatte.

Goodwillnedskrivninger
Balanseført goodwill og immaterielle eiendeler blir kvartalsvis vurdert 
for mulig verdiforringelse. Goodwillnedskrivninger i 2009 var til sammen 
730 millioner kroner. 

Som følge av den makroøkonomiske utviklingen og svake resultater ble 
goodwill i DnB NORD skrevet ned med 941 millioner kroner. DnB NOR 
resultatførte samlet 529 millioner kroner i nedskrivninger knyttet til 
DnB NORD. Goodwill knyttet til Svensk Fastighetsförmedling i Sverige 
ble skrevet ned med 99 millioner kroner som følge av ny strategisk inn-
retning av virksomheten. Endrede markedsutsikter medførte at goodwill 
knyttet til SalusAnsvar i Sverige ble skrevet ned med 102 millioner kroner.

Nedskrivninger på engasjementer
Individuelle nedskrivninger i virksomheten utenom DnB NORD utgjorde 
2 719 millioner kroner i 2009, en økning på 1 218 millioner fra 2008. 
Nedskrivningene lå på et relativt stabilt nivå gjennom 2009.

Individuelle nedskrivninger i DnB NORD utgjorde 3 346 millioner kroner 
i 2009, en økning på 2 168 millioner fra 2008. Nedskrivningene skyld-
tes den vanskelige økonomiske situasjonen i DnB NORDs markeder, 
spesielt i Latvia og Litauen. 

Den omfattende nedgangen i de internasjonale konjunkturene medførte 
økte gruppenedskrivninger i 2009. Resultateffekten av gruppenedskriv-
ningene var 1 645 millioner kroner i 2009, opp fra 830 millioner i 2008. 
Svake markeder innenfor shipping bidro spesielt til økningen. 

De samlede nedskrivningene i DnB NORD utgjorde 4,7 prosent av 
DnB NORDs gjennomsnittlige utlånsportefølje i 2009, sammenlignet 
med 1,9 prosent i 2008. For resten av konsernet var tilsvarende tall 
henholdsvis 0,33 og 0,22 prosent.

Netto misligholdte og nedskrevne engasjementer utgjorde til sammen 
19,1 milliarder kroner ved utgangen av 2009, sammenlignet med 
11,9 milliarder ett år tidligere. Engasjementer hvor det er foretatt 
individuell nedskrivning, netto nedskrevne engasjementer, utgjorde 
12,1 milliarder kroner ved utgangen av 2009, en økning på 3,3 mil-
liarder fra 2008. Netto nedskrevne engasjementer utgjorde 1,08 prosent 
av utlånsvolumet per 31. desember 2009, en økning fra 0,73 prosent på 
tilsvarende tidspunkt i 2008. Misligholdte, ikke nedskrevne engasjemen-
ter utgjorde 7,0 milliarder kroner ved utgangen av 2009, en økning på 
3,9 milliarder fra utgangen av 2008. I prosent av utlånsvolumet utgjorde 
misligholdte, ikke nedskrevne engasjementer 0,63 prosent ved utgan-
gen av 2009, sammenlignet med 0,26 prosent ett år tidligere.
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Omfanget av misligholdte og nedskrevne engasjementer viste en økning 
i DnB NORD gjennom 2009 som følge av den vanskelige situasjonen 
i Baltikum, mens omfanget av slike engasjementer ble redusert i den 
øvrige virksomheten i konsernet. Det er imidlertid for tidlig å si om 
bedringen representerer en varig trend.

Skatt
DnB NOR-konsernets skattekostnad var 4 086 millioner kroner i 2009, 
en økning på 834 millioner fra 2008. Sett i forhold til driftsresultat før 
skatt økte skatteprosenten fra 26,7 til 37,0 fra 2008 til 2009. Nedskriv-
ning av goodwill, som ikke gir skattemessig fradrag, har gitt en økt relativ 
skattebelastning. Korrigert for det var skatteprosenten henholdsvis 24,6 
og 34,7 i 2008 og 2009. Skatteprosenten i 2009 var spesielt høy som 
følge av utviklingen i DnB NORD, valutakurser og rentenivåer.

BALANSE, LIKVIDITET OG FINANSIERING
DnB NOR-konsernet forvaltet totalt 2 076 milliarder kroner ved utgan-
gen av 2009, som var en nedgang på 65 milliarder eller 3 prosent 
fra 2008. Eiendelene i konsernets balanse utgjorde 1 823 milliarder 
kroner ved utgangen av 2009 og 1 832 milliarder ett år tidligere. Vitals 
totale balanse utgjorde henholdsvis 232 og 224 milliarder kroner på de 
samme tidspunktene.

Netto utlån til kunder gikk ned med 77 milliarder kroner eller 6,4 pro-
sent fra utgangen av 2008 til utgangen av 2009. Nedgangen skyldtes i 
hovedsak valutakurseffekter. Korrigert for disse viste utlånene en reduk-
sjon på 1,1 prosent. Utviklingen gjenspeiler blant annet begrenset låne-
etterspørsel i bedriftskundesektoren. Kundeinnskuddene gikk ned med 
6,5 milliarder kroner eller 1,1 prosent i samme periode. Etter korrigering 
for valutakurseffekter var økningen 2,7 prosent. Innskudds dekningen 
i konsernet, målt som kundeinnskudd i prosent av netto utlån til 
kunder, økte fra 50,1 prosent ved utgangen av 2008 til 53,0 prosent 
ved utgangen av 2009. Innskuddsdekningen i banken økte fra 69,2 til 
92,7 prosent i samme periode, blant annet som følge av overføring 
av lån fra banken til DnB NOR Boligkreditt for fi nansiering gjennom 
verdipapirmarkedet. Konsernet har et mål om at innskuddsdekningen 
skal økes fremover. 

For å holde konsernets likviditetsrisiko på et lavt nivå, blir utlån i 
hovedsak fi nansiert med innskudd fra kunder, langsiktig verdipapir-
gjeld og ansvarlig kapital. Konsernet har en selvpålagt ramme om at 
slik langsiktig eller stabil fi nansiering skal utgjøre minimum 90 prosent 
av kundeutlånene til publikum. Rammen lå fast gjennom hele 2009. 

For den kortsiktige fi nansieringen er det satt konservative rammer for 
refi nansieringsbehovet. Konsernet holdt seg godt innenfor likviditets-
rammene gjennom 2009.

Etter omfattende markedsuro i 2008 bedret markedene for kortsiktig 
likviditet seg betydelig ved inngangen til 2009. Imidlertid ble det tidvis 
avdekket nye store og overraskende tap i større internasjonale banker, 
med tilhørende tiltak fra myndighetenes side for å dempe effektene. 
Uroen medførte noen tilbakeslag der markedene fungerte dårligere og 
løpetiden på tilgjengelig likviditet igjen ble kortere. Utover året ble mar-
kedene gradvis forbedret, og i andre halvår 2009 var forholdene stabilt 
gode. Volumer og løpetider var på tilnærmet normalnivå, og prisen på 
helt kortsiktig likviditet tilsvarte omtrent nivåene før fi nansuroen. Likevel 
var investorene fortsatt lite risikovillige, og det ble fremdeles lagt stor 
vekt på låntagernes kredittrating. 

Norske myndigheter innførte i fjerde kvartal 2008 en ordning for å tilføre 
bankene langsiktig fi nansiering ved at staten byttet statspapirer mot obli-
gasjoner med fortrinnsrett med sikkerhet i boliglån utstedt av bankene. 
Ordningen bidro i vesentlig grad til å stabilisere likviditetssituasjonen i en 
turbulent periode. Ordningen ble faset ut høsten 2009. 

Etter at konsernets langsiktige innlånskostnader ble betydelig redusert i 
løpet av sommeren 2009, var utviklingen mot slutten av året mer stabil. 
Innlånskostnadene lå imidlertid på et vesentlig høyere nivå enn før 
fi nanskrisen.

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 
Styringen av DnB NOR bygger på prinsippene i den norske anbefalin-
gen for eierstyring og selskapsledelse. Implementeringen i DnB NOR-
konsernet er i all hovedsak i samsvar med anbefalingen.

I løpet av året avholdt styret 20 møter. Strategi, konsernets utvikling og 
struktur var sentrale saker også i 2009, i tillegg til kapitaliseringen av 
konsernet i kjølvannet av fi nanskrisen og varslede endringer i ramme-
betingelsene for fi nansnæringen. 

Styret har to underutvalg. Revisjonsutvalget består av tre av styrets med-
lemmer og avholdt syv møter i 2009. Utvalget gjennomgikk blant annet 
kvartals- og årsregnskaper, risikorapporteringen og intern og ekstern 
revisors arbeid. Utvalget vurderte også konsernets internkontroll av den 
fi nansielle rapporteringen. Kompensasjonsutvalget består også av tre av 
styrets medlemmer og avholdt fem møter i 2009. Utvalget forbereder 
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og anbefaler blant annet forslag til styret om kompensasjon til konsern-
sjefen. Utvalget er også rådgivende organ for konsernsjefen vedrørende 
kompensasjon og andre vesentlige personalrelaterte saker for konsern-
ledelsen og andre som rapporterer til konsernsjefen.

Eierstyring og selskapsledelse i DnB NOR er beskrevet nærmere i 
kapitlet  ”Styring i DnB NOR”.

RISIKOFORHOLD OG KAPITALISERING 
DnB NOR kvantifi serer risiko gjennom beregning av risikojustert kapital, 
som er veiledende for kapitalbehovet i virksomheten. Netto risikojustert 
kapital gikk ned med 6 milliarder kroner til 62,1 milliarder fra utgangen 
av 2008 til utgangen av 2009. Tallene var noe påvirket av oppgradering 
og forbedring i interne risikomodeller, men utviklingstrekkene var likevel 
utsagnskraftige. En betydelig styrket norsk krone medførte at kreditt-
volumet på bedriftsområdet sank i 2009, noe som forklarer nedgangen 
i risikojustert kapital for kreditt. Høyere aksjeandel i investeringsporte-
føljen i Vital ga særlig mot slutten av 2009 en økning i risiko knyttet til 
livsforsikringsvirksomheten.

 

Risikojustert kapital i DnB NOR-konsernet

Beløp i milliarder kroner 31. des. 2009 31. des. 2008

Kredittrisiko 50,9 59,2

Markedsrisiko 3,7 4,2

Markeds- og forsikringsrisiko i livsforsikring 10,5 7,1

Risiko i skadeforsikring 0,5

Operasjonell risiko 7,2 6,7

Forretningsrisiko 4,1 3,7

Brutto risikojustert kapital 76,9 81,0

Diversifi kasjonseffekt 1) (14,8) (12,9)

Netto risikojustert kapital 62,1 68,1

Diversifi kasjonseffekt i prosent av brutto 

risikojustert kapital 1) 19,3 15,9

1)  Diversifi kasjonseffekten gjelder den risikoreduserende effekten konsernet oppnår ved å 
arbeide innen fl ere risikoområder som ikke kan påregnes å medføre uventede tap samtidig.

Kredittveksten i bedriftsmarkedet var i 2009 preget av svak etterspør-
sel og nedgang i utlånsvolumene. I personmarkedet var det en økning 
i utlånsvolumene som følge av bedringen i boligmarkedet, med en 
anslått prisoppgang på boliger i Norge fra 2008 til 2009 på 2,9 pro-
sent og betydelige omsetningsvolumer. 

Kredittkvaliteten i den delen av porteføljen som er avhengig av utvik-
lingen i norsk økonomi, primært lån til personmarkedet og små og 
mellomstore bedrifter i Norge, var stabil med relativt lite mislighold. 

Utviklingen innen shipping var negativ i 2009, men fraktratene holdt seg 
bedre enn ventet innen sentrale segmenter som tørrbulk og oljetank. 
Det svakeste segmentet var container. Selv om det var et betydelig antall 
kanselleringer av nybyggingsordre, er det fortsatt ventet vekst i fl åten 
innen de fl este segmenter, som vil bidra til lave rater i lengre tid frem-
over. På den positive siden var de større, ledende shippingselskapene i 
stand til å styrke egenkapitalen ved emisjoner i kapitalmarkedene. 

De baltiske landene opplevde en økonomisk svekkelse i 2009 som 
var sterkere enn i de fl este andre land. Nedskrivningene på utlån 

var derfor omfattende, og det er betydelig usikkerhet om den videre 
utviklingen. Landenes korte historie med markedsøkonomi, nyetablerte 
institusjoner og lovmessige rammevilkår bidrar til det. Mot slutten av 
2009 var det imidlertid tegn til at situasjonen stabiliserte seg noe, og 
veksten i misligholdte lån avtok. 

I den nordiske porteføljen økte kredittrisikoen særlig innen oppkjøps-
fi nansiering i 2009. Erfaringene med Private Equity-fond er delte, men 
fondene synes som hovedregel å følge opp sine investeringer på en 
ansvarlig måte.

Markedsrisikoen varierte gjennom året som følge av endringer i 
egenkapitalinvesteringer. Eksponeringen mot Eksportfi nans endret seg 
etter at konsernet garanterte for deler av obligasjonsinvesteringene 
i selskapet i 2008. Ubenyttet del av garantien inngår i beregningen 
av markedsrisiko. DnB NOR Boligkreditt økte sitt forretningsvolum 
betydelig i 2009, og det ga et behov for å utvide renterisikorammene. 
På grunn av betydelige svingninger i pengemarkedsrentene og relative 
marginer mellom ulike valutaer, har det vært betydelige verdiutslag 
i derivat posisjoner mot konsernets innlån der én valuta brukes som 
fi nansiering i en annen. Disse verdiendringene er i stor grad av midler-
tidig karakter og vil reverseres over tid.

Markedsrisikoen i Vital økte gjennom året ved at aksjeandelen i inves-
teringsporteføljen ble økt fra 3,8 prosent til 13,5 prosent fra utgangen 
av 2008 til utgangen av 2009. Andelen ble økt raskere enn den korre-
sponderende økningen i soliditetskapitalen, som benyttes for å oppfylle 
avkastningsgarantien på forsikringsmidlene, og det medførte en høyere 
risikojustert kapital. Ved utgangen av 2009 var kursreguleringsfondet 
1,3 milliarder kroner, opp fra null i 2008. Totale tilleggsavsetninger 
ble økt med 0,2 milliarder kroner til 5,6 milliarder. Risikoresultatet var 
positivt på grunn av lavere erstatninger for uførhet, men utviklingen i 
2009 trekker i retning av at forventet levealder øker raskere enn det 
som er lagt til grunn så langt i Vitals tariffer. Vital har søkt Finanstilsy-
net om en opptrapping over ti år for å styrke avsetningene for forventet 
lengre levealder i individualporteføljen. Finanstilsynet har gitt signal om 
en raskere opptrappingsplan. Prosessen er ikke avsluttet.

I 2009 ble det registrert 456 operasjonelle tapshendelser, med et 
nettotap på 200 millioner kroner. Operasjonelle feil i tilknytning til 
kredittap kommer i tillegg. Driftsstabiliteten for konsernets nettbanker 
og andre IT-systemer ble bedret i 2009. Konsernets nettbanker hadde 
i gjennomsnitt en oppetid på 99,7 prosent. 

Høsten 2008 ble det iverksatt etterforskning mot DnB NOR som følge 
av påstander om at banken skulle ha foretatt handler i statspapirer 
etter å ha mottatt innsideinformasjon i tilknytning til regjeringens 
tiltakspakke. Etter forskningen ble avsluttet 17. februar 2010 og 
resulterte i et forelegg mot DnB NOR ASA på 12 millioner kroner og 
inndragning av en beregnet gevinst på 14 millioner. Saken mot to 
ansatte ble samtidig henlagt. DnB NOR vedtok forelegget uten rettslig 
prøving, men fastholder at det ikke ble mottatt ulovlig innsideinforma-
sjon i saken. Det er derfor også DnB NORs oppfatning at ingen ansatte 
gjorde seg skyldige i lovbrudd på vegne av banken. I sin vurdering la 
DnB NOR vekt på at en rettslig prøving ville legge beslag på ressurser 
fra ledelse og medarbeidere over lang tid. 

Likviditetsrisiko kvantifi seres ikke ved beregning av risikojustert kapital. 
Konsernet strammet til sine likviditetsrisikorammer ved inngangen til 
2009 og lå godt innenfor disse rammene gjennom året. Bytteordnin-
gen i Norges Bank fungerte godt også i 2009. I bytteordningen fi kk 
DnB NOR tilgang på norske statskasseveksler i bytte mot obligasjoner 
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med fortrinnsrett utstedt av DnB NOR Boligkreditt på grunnlag av godt 
sikrede boliglån. Omfanget var ved utgangen av året 118 milliarder 
kroner. Statskassevekslene ble i hovedsak anvendt som likviditets-
reserve og ga konsernet mulighet til å utnytte en sterk tilgang på 
kortsiktig fi nansiering fra private kilder uten at det økte den samlede 
likviditetsrisikoen. Lav utlånsvekst i kombinasjon med en betydelig 
økning i kundeinnskuddene ga en økning i konsernets innskudds-
dekning fra 50,1 prosent til 53,0 prosent fra utgangen av 2008 til 
utgangen av 2009. Ved utgangen av 2009 var andelen langsiktig stabil 
fi nansiering av utlånene 102 prosent, sammenlignet med 93 prosent 
året før. 

Beregningsgrunnlaget for den formelle kapitaldekningen var 
1 052,8 milliarder kroner ved utgangen av 2009, en reduksjon 
på 12,3 prosent fra 2008. En viktig forklaring til endringen var en 
nedgang i kredittvolum som primært skyldtes styrking av den norske 
kronen. Det medførte at valutalån fi kk en lavere verdi regnet i norske 
kroner. I forhold til risikovektet volum etter Basel I ga beregningene 
etter det gjeldende Basel II-regelverket en reduksjon på 10,9 prosent 
ved utgangen av 2009. Overgangsreglene som er videreført til utgan-
gen av 2011, til later en maksimal reduksjon i risikovektet volum på 
20 prosent. Konsernet søkte i 2009 Finanstilsynet om godkjennelse av 
IRB-måling av kredittporteføljene på storkundeområdet, som vil kunne 
gi en betydelig nedgang i risikovektet volum i 2010. Det er forventet at 
den nedre grensen i overgangsreglene da vil bli effektiv. Kjernekapital-
dekningen utgjorde 9,3 prosent ved utgangen av 2009, sammenlignet 
med 6,7 prosent året før. Total kapitaldekning utgjorde 12,1 prosent 
ved utgangen av 2009. 

Baselkomiteen og EU kom i desember 2009 med en rekke forslag til 
innskjerpinger i kapitaldekningsregelverket og nye krav til likviditets-
reserver og fi nansieringsstruktur for fi nansinstitusjoner. Tiltakene skal 
iverksettes etter at den nåværende fi nanskrisen er over og skal gjøre 
fremtidens fi nanssektor mer robust. De mest sentrale forslagene er 
ennå ikke vedtatt, og det må påregnes endringer etter høringsrunden  
i 2010. DnB NOR er etter egenkapitalutvidelsen på netto 13,9 mil-
liarder kroner i desember 2009 godt posisjonert til å oppfylle de 
ventede nye kravene til kapitalisering. På grunn av den gode tilgan-
gen på statskasse veksler som bytteordningen med Norges Bank 
gir, er konsernet også godt dekket med hensyn til likviditetsreserver. 
Utfordringen ligger i forslagene til fi nansieringsstruktur, hvor det etter 
Baselkomiteens forslag kreves vesentlig mer langsiktig fi nansiering 
enn det DnB NOR hadde tatt opp per utgangen av 2009.

FORRETNINGSOMRÅDER 
Fra 1. juli 2009 har DnB NORs virksomhet vært inndelt i forretnings-
områdene Retail Norge, Storkunder og internasjonal, DnB NOR 
Markets  og Liv og kapitalforvaltning. Forretningsområdene er selv-
stendige resultatområder og har ansvar for betjening av alle konser-
nets kunder og for det totale tilbudet av produkter. DnB NORD følges 
også opp som et eget resultatområde.

Retail Norge viste god resultatutvikling i 2009. Driftsresultat før skatt 
utgjorde 6 984 millioner kroner, som var 582 millioner høyere enn året 
før. Kraftig fall i rentenivået fra høsten 2008 og gjennom første halvår 
2009 bidro til at utlånsmarginene målt mot pengemarkedsrenten økte 
fra 2008. Lavt rentenivå og hard konkurranse om innskudd presset inn-
skuddsmarginene. Utlånene økte med 7,4 prosent i gjennomsnitt sam-
menlignet med 2008. Etterspørselen etter boliglån ble opprettholdt på 
et relativt høyt nivå, mens redusert aktivitetsnivå blant små og mellom-
store bedriftskunder dempet bedriftenes etterspørsel etter fi nansiering. 
Innskuddene økte med 4,3 prosent i gjennomsnitt. Andre driftsinn-

tekter var litt høyere enn i 2008, og det var en god utvikling i inntekter 
fra betalingsformidlingstjenester og eiendomsmegling i løpet av 2009. 
Kostnadene økte med 5,9 prosent fra 2008 som følge av generell 
lønnsvekst, økte IT-utviklingskostnader, overtagelse av fi nansrådgivere 
fra Posten Norge og nedskrivning av goodwill i Sverige. Kostnadsgraden 
korrigert for goodwillnedskrivninger gikk ned med 1,8 prosentpoeng til 
53,2 prosent. Netto nedskrivninger i forhold til gjennomsnittlige netto 
utlån økte fra 0,19 prosent i 2008 til et fortsatt lavt nivå på 0,22 prosent 
i 2009. Kvaliteten i utlånsporteføljen var solid ved utgangen av 2009.

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

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

Liv og kapitalforvaltning bestod i 2009 av Vital Forsikring og DnB NOR 
Kapitalforvaltning. Liv og kapitalforvaltning oppnådde et driftsresul-
tat før skatt på 1 351 millioner kroner i 2009, som var en økning på 
603 millioner fra året før. En bedring av fi nansmarkedene i løpet av 
året bidro til resultatveksten. 

Vitals driftsresultat før skatt var på 1 156 millioner kroner for 2009, en 
bedring fra 644 millioner i 2008. Bokført og verdijustert avkastning på 
kollektivporteføljen ble henholdsvis 4,7 og 5,4 prosent i 2009. Avkast-
ning på selskapsporteføljen ble 5,1 prosent for 2009. Ved utgangen 
av 2009 var 67,5 prosent av kundemidlene plassert i rentebærende 
instrumenter. 

DnB NOR Kapitalforvaltning hadde et driftsresultat før skatt på 
217 millioner kroner i 2009, som var 19 millioner lavere enn året før. 
En reforhandlet avtale med Skandia Liv ga reduserte volumer til forvalt-
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ning, men bedre muligheter for å oppnå honorarer gjennom gode forvalt-
ningsresultater og restrukturering av virksomheten. Restruktureringen 
er så langt gjennomført ved at New York-kontoret er avviklet, London-
kontoret er under avvikling og bemanningsreduksjoner og tilpasning av 
arbeidsprosesser er gjennomført i den øvrige drifts organisasjonen.

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

Øvrige enheter – Konsernsenter fi kk et negativt driftsresultat på 2 353 
millioner kroner i 2009, sammenlignet med et negativt resultat på 
2 551 millioner i 2008. Enheten består av enkeltposter som ikke vedrører 
den løpende driften i virksomhetsområdene. Det omfatter blant annet 
kostnader i DnB NOR ASA, nedskrivninger av goodwill på konsern-
investeringer, periodiseringseffekter ved vurdering av virkelig verdi av 
kredittmarginer på egen gjeld og renteinntekter på konsernets egen-
kapitalinvesteringer. 

SAMFUNNSANSVAR
DnB NOR ønsker å medvirke til en bærekraftig samfunnsutvikling ved 
å legge vekt på miljø, etikk og sosiale forhold i virksomheten. 

I september 2009 ble DnB NOR tatt opp i den prestisjetunge indeksen 
Dow Jones Sustainability World Index. Det betyr at konsernet regnes 
blant de ti prosent beste i sin bransje i verden når det gjelder å bidra 
til bærekraftig utvikling. 

DnB NOR jobber for at menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter, 
miljøhensyn og bekjempelse av korrupsjon skal etterleves i forretnings-
virksomheten og hos konsernets leverandører. Konsernet har egne 
retningslinjer for samfunnsansvar i kredittvirksomheten og kapital-
forvaltningen og har innført et egenerklæringsskjema for å sikre at 
leverandørene  etterlever DnB NORs retningslinjer for samfunnsansvar.

DnB NOR skal kjennetegnes av høy etisk standard. Etikkreglene i 
DnB NOR omhandler blant annet interessekonfl ikter, forsvarlig bruk 
av konsernets utstyr og eiendeler, krav til at kommunikasjonen fra 
konsernet skal være åpen og tydelig, taushets- og varslingsplikt og 
krav til forsiktighet ved handel med fi nansielle instrumenter. Liv og 
kapitalforvaltning følger etiske retningslinjer basert på anerkjente 
internasjonale prinsipper i forvaltningen av kundenes pensjons- og 
sparemidler. I denne sammenhengen var 54 selskaper ekskludert fra 
investerings porteføljene ved utgangen av 2009. Etikkreglene er i sin 
helhet tilgjengelige på dnbnor.com/samfunnsansvar. DnB NOR har 
fl ere opplærings tiltak som omhandler etikk.

I 2009 videreførte konsernet sin støtte til et mikrofi nansprosjekt i 
Rwanda i regi av hjelpeorganisasjonen CARE. Pengene går i hovedsak 
til opplæringstiltak. I tillegg er konsernet med i Norsk mikrofi nans-
initiativ, et samarbeid mellom private og statlige aktører som direkte 
og indirekte investerer i mikrofi nansinstitusjoner gjennom egenkapital, 
lån eller garantier. 

I 2009 ble det totalt utbetalt 100,6 millioner kroner til idrett, kultur, 
forskning , humanitære organisasjoner og som gaver til gode formål.

Sparebankstiftelsen DnB NOR er nest største eier av DnB NOR-konser-
net og gir deler av overskuddet sitt til allmennyttige formål. I 2009 delte 
stiftelsen ut 67 millioner kroner i gaver.

YTRE MILJØ
DnB NOR anser klimaendringer som en av vår tids største utfordringer, og 
konsernet prøver å fi nne løsninger som ivaretar både mennesker og miljø. 

DnB NOR påvirker miljøet direkte og indirekte. Den indirekte miljøpå-
virkningen skjer gjennom utlån og investeringer og ivaretas gjennom 
retningslinjer for samfunnsansvar i kredittvirksomheten og kapitalfor-
valtningen. Den direkte påvirkningen skjer gjennom forbruk av papir 
og energi, avfallshåndtering samt innkjøp og bruk av transportmidler. 

Intern miljøeffektivitet 1) 

2009 2008

Energiforbruk (Gwh) 104,0 105,5 2)

  Per medarbeider (Kwh) 11 343 11 126

Innkjøpt papir (tonn) 859 1 077

Gjenvinningsgrad for avfall (%) 55 53 2)

Miljøfyrtårnsertifi serte bygg (antall) 30 23

Flyreiser i Norge (1 000 km) 18 548 20 688 2)

Flyreiser utenlands (1 000 km) 16 155 19 101 2)

1) Alle tall gjelder for konsernets virksomhet i Norge. 
2)  Som en konsekvens av arbeidet med å forbedre kvaliteten på ikke-fi nansielle data har enkelte 

2008-tall blitt justert i etterkant av forrige rapportering.

For å kunne sette mål og iverksette tiltak for reduksjon av konser-
nets utslipp av klimagasser utarbeides det et klimaregnskap som er 
tilgjengelig på dnbnor.com/samfunnsansvar. Klimaregnskapet tallfester 
utslipp fra fyring, transport med egne kjøretøy, innkjøp av elektrisitet og 
fjernvarme og -kulde samt innkjøp av varer og tjenester som papir og 
fl yreiser. 

Konsernet tilbyr stadig fl ere papirløse tjenester som reduserer belastnin-
gen på miljøet, som refi nansiering av boliglån på nett og banktjenester 
på mobil via SMS. Som et av de første selskapene i Norge vil DnB NOR 
primært publisere sin årsrapport på konsernets nettsider og sende rap-
porten i posten bare til aksjonærer som ber om det. 

DnB NOR gir lavere rente på lån til biler som ikke belaster miljøet i 
like stor grad som konvensjonelle biler. Leasingkunder får tilbud om 
å klimanøytralisere bilparken ved hjelp av FN-godkjente CO2-kvoter. I 
personmarkedet tilbyr DnB NOR to aksjefond med miljøprofi l: DnB NOR 
Miljøinvest, som er Nordens eldste og største miljøfond, og Grønt 
Norden.

DnB NOR bygger nytt hovedkontor for om lag 4 000 medarbeidere i 
Bjørvika i Oslo. Miljømålene for hovedkontoret er ambisiøse og omfatter 
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blant annet halvering av energiforbruket og en reduksjon av klimagass-
utslipp per medarbeider på 40 prosent sammenlignet med dagens nivå. 
Energikildene vil i hovedsak være fornybare, blant annet vil det bli 
brukt termisk energi fra sjøvann.

MEDARBEIDERE OG LEDERE 
DnB NOR er opptatt av å være en trygg og attraktiv arbeidsplass med 
kompetente medarbeidere og høy etisk standard. Det var ca. 24 000 
deltagere på ulike kompetansetiltak i konsernet i 2009, mot ca. 
22 000 i 2008.

Konsernet arbeider målrettet med opplæring i håndtering av etiske 
dilemmaer. I 2009 ble det lansert et nytt etikkprogram for ledere og 
medarbeidere hvor hensikten er å gi økt oppmerksomhet rundt etiske 
dilemmaer som den enkelte kan møte i kontakt med kunder og ved 
interne prosesser. 

Programmet ”Effektive og velfungerende ledergrupper” ble igangsatt 
ved årets utløp, og det ble gjennomført utviklingstiltak for ledere knyt-
tet til omstilling. 

I 2009 ble det valgt ut 32 nye deltagere til talentprogrammet ”Grow”. 
Programmet er viktig for konsernets satsing på yngre, spesielt dyktige 
medarbeidere innen ledelse, fag og prosjektarbeid, og målet er at del-
tagerne skal bli gode pådrivere i fremtidens DnB NOR. 

I 2009 ansatte konsernet 259 medarbeidere, sammenlignet med 835 
i 2008. Av disse var 92 kvinner og 167 menn. Gjennomsnittsalderen 
var 35 år. I Norge ble det i 2009 ansatt 179 medarbeidere, hvorav 
61 kvinner og 118 menn. Det ble gjennomført fi re introduksjonskurs 
for nye med arbeidere. Ved utgangen av 2009 var det 13 691 ansatte 
i konsernet.

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen som ble gjennomført i januar 
2009, viste en fremgang fra 70 poeng i 2008 til 74 i 2009, som er det 
beste resultatet noensinne. Til tross for vanskelige økonomiske tider og 
usikkerhet i forbindelse med organisatoriske endringer i konsernet, viste 
resultatet at medarbeiderne er godt fornøyde med egen arbeidsplass. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)
DnB NOR arbeidet i 2009 systematisk med forbedring av arbeidsmil-
jøet. Helse, miljø og sikkerhet er viktige elementer i konsernets personal-
politikk. I 2009 ble det spesielt arbeidet med lederopplæring, ergonomi, 
krisehåndtering, sykefravær og rehabilitering. Tiltak gjennomføres i nært 
samarbeid med ledere, medarbeidere og verneombud. 

I 2009 gjennomførte totalt 237 ledere og verneombud konsernets 
interne program for arbeidsmiljøopplæring. Hensikten med opplæ-
ringen er at den skal gi nødvendig innsikt og kunnskap til å oppfylle 
arbeids miljølovens og DnB NORs interne krav til HMS-arbeid.

DnB NOR tilstreber å forebygge skader som følge av ran og trusler 
gjennom omfattende sikkerhetsrutiner og opplæringstiltak. Det ble i 
2009 gjennomført 24 kurs for å håndtere ranssituasjoner. I tillegg del-
tok 275 deltagere på ulike kurs innenfor trusselhåndtering, sikkerhet 
og brannvern. 

Totalt ble 41 medarbeidere utsatt for trusler i 2009, og DnB NOR ble 
utsatt for to ran. Flere av truslene var svært alvorlige og medførte også 
fysiske skader. Det ble registrert 38 ulykker og skader som skjedde i 
arbeidstiden eller i forbindelse med reise til og fra arbeid.

Konsernet igangsatte i 2009 forebyggende tiltak i forbindelse med 
svineinfl uensaen.

Sykefravær og inkluderende arbeidsliv
Sykefraværet i DnB NOR-konsernet var i den norske delen av virksom-
heten 5,1 prosent i 2009, ned fra 5,4 prosent i 2008. Sett i lys av 
fi nansuroen og store organisasjonsendringer er det en tilfredsstillende 
utvikling. 

Enheter der sykefraværet er høyt, følges spesielt opp. For å ivareta 
ansvaret som IA-bedrift legger DnB NOR stor vekt på systematisk arbeid 
for å redusere sykefraværet, tilrettelegge arbeidssituasjonen for medar-
beidere med behov for spesiell tilpasning, følge opp langtidssykemeldte 
og øke avgangsalderen i konsernet. Den gjennomsnittlige reelle pensjo-
neringsalderen var i 2009 61,8 år, sammenlignet med 61,7 år i 2008.

LIKESTILLING 
DnB NOR legger vekt på å gi kvinner og menn de samme mulighetene 
for faglig og personlig utvikling, lønn og avansement. Konsernet har fl ek-
sible ordninger som gjør det lettere å kombinere karriere og familieliv. 
Styret har satt som mål at det på de fi re øverste ledernivåene i konsernet 
skal være minst 30 prosent kvinner. Ved utgangen av 2009 var det på 
de fi re øverste ledernivåene 27 prosent kvinnerepresentasjon, mens 
det i 2008 var 25 prosent. Når tallene for ledernivå fem inkluderes, var 
samlet kvinneandel 33 prosent. I 2009 deltok tolv kvinner fra konser-
net på FNHs program for utvikling av kvinnelige ledertalenter innenfor 
fi nansnæringen, FUTURA.

Likestillingstiltak i DnB NOR:
• Kvinnelige søkere til lederstillinger prioriteres ved like kvalifi kasjoner
•  Beste kvinnelige kandidat skal vurderes til stillinger i enheter der 

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

MAKROØKONOMISK UTVIKLING
Internasjonal økonomi var i 2009 sterkt preget av krisen i fi nansmar-
kedene og ringvirkningene av denne. Krisen ga et uvanlig brått omslag 
i realøkonomien og ledet til det kraftigste tilbakeslaget i internasjonal 
økonomi etter andre verdenskrig. I mange land falt industriproduksjonen 
med 20-30 prosent i løpet av noen kvartaler. Den samlede verdiskapingen 
falt også betydelig, og arbeidsledigheten steg markert. For å stimulere den 
økonomiske aktiviteten satte myndighetene i verk en rekke tiltak. Sentral-
bankene senket sine styringsrenter til historisk lave nivåer og tilførte 
likviditet for å få pengemarkedene til å fungere mest mulig normalt. Myn-
dighetene satte også i verk ulike tiltak for at banksystemet skulle fungere 
best mulig. Finanspolitikken ble brukt aktivt for å dempe konjunkturned-
gangen. Etter hvert stanset fallet i produksjonen, og i andre halvår i 2009 
var det stadig klarere tegn til en forsiktig økonomisk oppgang.  

De baltiske landene har vært blant dem som ble hardest rammet av 
fi nanskrisen. BNP i Estland og Litauen falt med rundt 15 prosent i 
2009, mens BNP i Latvia falt med 17-18 prosent. I følge Consensus 
Forecasts vil de baltiske økonomiene oppleve en fortsatt nedgang også 
i 2010, med et fall i BNP på anslagsvis 1-3 prosent. Det internasjonale 
pengefondet, som opererer med mer langsiktige prognoser, anslår en 
moderat BNP-vekst på 1,5-3,5 prosent for 2011 og 2012.

Norsk økonomi ble påvirket av den globale konjunkturnedgangen både 
via handelen med utlandet og gjennom internasjonale fi nansmarkeder. 
Deler av eksportindustrien og bygg- og anleggsnæringen ble sterkest 
rammet. 

STYRETS ÅRSBERETNING 



99DnB NOR ÅRSRAPPORT 2009

Til tross for en markert konjunkturnedgang økte ikke arbeidsledigheten 
mye i Norge. En årsak er at motkonjunkturpolitikken var sterkere i Norge 
enn i de fl este andre land. Oljevirksomheten bidro også til å stabilisere 
norsk økonomi ved at investeringene i sektoren ble opprettholdt på et 
høyt nivå. Mange arbeidsinnvandrere med kortsiktige kontrakter reiste ut 
av landet da nedgangen kom i norsk økonomi. Økt tilstrømning til høyere 
utdanning reduserte også tilbudet av arbeidskraft og dermed ledigheten. 

Finanskrisen ga en rask svekkelse av den norske kronen mot både 
euro og dollar, noe som lettet presset på konkurranseutsatt næringsliv. 
Krone svekkelsen ble delvis reversert gjennom 2009 som følge av at 
norske renter ble satt opp raskere enn i de fl este andre land. 

Norsk økonomi var ved utgangen av 2009 fortsatt inne i en lavkon-
junktur, men viste klare tegn til bedring. Det var særlig privat og offent-
lig forbruk og offentlige investeringer som bidro positivt, men også 
eksporten av tradisjonelle varer begynte igjen å øke. Det var fortsatt 
lave investeringer i bolig og næringsliv i 2009, men vekst i boligprisene 
vil trolig bidra til at boligbyggingen igjen tar seg opp.   

DnB NORs bedriftsundersøkelse i desember 2009, der 2 100 bedrifts-
ledere ble intervjuet om forventningene til 2010, viste at om lag 
halvparten trodde på økt omsetning i 2010. Det kan tyde på at norske 
bedrifter er i ferd med å legge fi nanskrisen bak seg. Det var vesentlige 
bransjemessige variasjoner i undersøkelsen, men kun 12 prosent av 
bedriftslederne fryktet dårligere lønnsomhet i 2010. 

Lave renter og stigende boligpriser bidro til at husholdningenes gjeld 
i prosent av disponibel inntekt var på et høyt nivå ved utgangen av 
2009. For husholdningene samlet sett var likevel den fi nansielle 
situasjonen god. 

FREMTIDSUTSIKTER 
Det var ved utgangen av 2009 fl ere tegn til bedring i verdensøko-
nomien, men det er fremdeles usikkert om den positive utviklingen 
fortsetter. Den norske økonomien er blitt mindre påvirket enn i mange 
andre land, men Norge er likevel med sin åpne økonomi i betyde-
lig grad berørt av forholdene internasjonalt. Det er også DnB NOR 
gjennom DnB NORDs engasjementer i Baltikum og Polen, shipping-
engasjementer, norske  kunder som opererer internasjonalt og lokale 
engasjementer ved DnB NORs internasjonale kontorer. Videre er 
utviklingen i eksportrettet industri av stor betydning.

Om lag 80 prosent av DnB NORs virksomhet er likevel rettet mot 
Norge, og det er derfor utviklingen i Norge som vil være av størst 
betydning for DnB NOR. Konsernet venter at den økonomiske utviklin-
gen i Norge langsomt vil ta seg opp etter nedgangskonjunkturen de to 
siste årene. 

For å sikre langsiktig vekst og lønnsomhet vil konsernet ytterligere styrke 
innsatsen for kundene. Målet er at alle kunder skal føle seg viktige i 
møte med DnB NOR. For å støtte opp om strategien har konsernet 
defi nert en visjon som legger vekt på langsiktig verdiskaping og kun-
deorientering: ”vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden”, 
og kjerneverdiene hjelpsom, profesjonell og initiativrik. Konsernet og 
medarbeidernes holdninger skal refl ektere visjon og kjerneverdier.  

Kapitalutvidelsen gjør at konsernet har økt kapasitet for vekst basert 
på lønnsomhet og akseptabel risiko. Sammen med en enda sterkere 
kunde orientering ventes det å bidra til at DnB NOR ytterligere kan 
styrke sin posisjon i det norske og internasjonale markedet de nær-
meste årene. DnB NOR vil, som Norges ledende bankkonsern, være 

til stede i alle fi nansielle markeder i Norge og gi kundene et konkur-
ransedyktig totaltilbud.

I 2009 var nedskrivningene i Baltikum vesentlig høyere enn normalt, 
mens nedskrivningene i norskrelatert virksomhet fortsatt var lavere enn 
ventet. Det er usikkerhet med hensyn til nivået på fremtidige nedskriv-
ninger i den norskrelaterte virksomheten og internasjonalt. Usikkerheten 
kan påvirke både individuelle nedskrivninger og beregning av gruppe-
nedskrivninger. Utviklingen i rentenivå, boligpriser, arbeidsledighet, 
eiendomsverdier, fraktrater og industriproduksjon vil være blant de for-
hold som påvirker nivået på nedskrivningene. Ut fra en samlet vurdering 
av forventningene vurderer konsernet at nedskrivningene i 2010 trolig vil 
bli noe lavere enn i 2009. 

Det ventes fortsatt høye fi nansieringskostnader sammenlignet med 
nivået før fi nanskrisen. Konsernets solide stilling og tillit i kapitalmarke-
dene ventes å sikre tilgang på kort og langsiktig fi nansiering til konkur-
ransedyktige priser.

Den fi nansielle uroen i 2008 og 2009 ga konsernet økte andre drifts-
inntekter som følge av stor sikringsaktivitet i markedene. En stabilisering 
av markedene fremover vil medføre at slike spesielle inntekter vil bli 
redusert. Konsernet vil opprettholde en sterk kostnadskontroll, blant 
annet gjennom oppfølging av kostnadsprogrammet. DnB NOR har 
fortsatt som mål å gjennomføre tiltak som skal gi årlige kostnadsreduk-
sjoner på minst 2 milliarder kroner fra utgangen av 2007 til utgangen 
av 2012. Kostnadstiltakene består blant annet av effektivisering av 
fi lialstruktur og IT-systemer, reduserte anskaffelseskostnader og samling 
av felles- og støttefunksjoner. Tiltakene bidrar til å motvirke effekten av 
infl asjon og annen kostnadsøkning og vil bli fulgt opp nøye. 

Skatteprosenten i 2009 var spesielt høy som følge av goodwillnedskriv-
ninger, utviklingen i DnB NORD og utviklingen i aksje- og valutakurser. 
Det forventes et redusert skattenivå i 2010. 

DnB NORs styre besluttet ved utgangen av 2009 å igangsette en 
vurdering av aksjonæravtalen med NORD/LB med sikte på et mulig kjøp 
av deres eierandel på 49 prosent i DnB NORD. Utfallet ventes avklart i 
løpet av 2010.

Baselkomiteens og EUs forslag til innskjerpinger i kapitaldeknings-
regelverket og nye krav til likviditetsreserver og fi nansieringsstruktur vil 
trolig øke kravene til langsiktig fi nansiering i konsernet ut over dagens 
nivå. Samtidig vil trolig krav til kapitalens sammensetning endres, med 
større krav til ren egenkapital og mindre vektlegging av ulike former for 
hybridkapital og ansvarlige lån. Det pågår parallelt et arbeid for endring 
av regnskapsreglene for fi nansielle instrumenter, herunder nedskriv-
ning på utlån. Endringene er gjenstand for høringsprosesser som vil 
fi nne sted i 2010. Samlet vil regelendringene kunne få betydelige 
konsekvenser for fi nansbransjen og realøkonomien. DnB NOR har et 
godt utgangspunkt for tilpasning til regelendringene. Konsernet vil være 
opptatt av å bidra til utvikling og konsekvensvurderinger av et balansert 
regelverk.

DnB NOR venter at den økonomiske utviklingen i 2010 vil være preget 
av økt konkurranse og moderat vekst i første del av året, med en 
gradvis økende aktivitet gjennom året. Konsernet opprettholder målet 
om et driftsresultat før nedskrivninger og skatt på 20 milliarder kroner 
i 2010. Den makroøkonomiske utviklingen med et lavere rentenivå og 
lavere vekst har likevel gjort det mer krevende å nå målet. Det ventes 
som nevnt at nedskrivningene på utlån i 2010 trolig vil bli noe lavere 
enn i 2009. 
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UTBYTTE OG DISPONERINGER 
Styret har vedtatt en utbyttepolitikk for selskapet som tar sikte på å 
oppfylle målet om å skape verdier for aksjonærene gjennom en attraktiv 
og konkurransedyktig avkastning i forhold til sammenlignbare investe-
ringsalternativer, dels ved verdistigning på aksjen og dels ved å utbetale 
utbytte. Det er selskapets intensjon å betale ut om lag 50 prosent av 
årets overskudd som utbytte gitt at kapitaldekningen er tilfredsstil-
lende. Utbyttet vil bli fastsatt på bakgrunn av forventet overskudd i en 
normalisert markedssituasjon, de økonomiske rammebetingelsene og 
konsernets kapitalbehov, inklusive et mål for kjernekapitaldekning på 
over 8 prosent. Kapitalsituasjonen ved utgangen av 2009 gjør det mulig 
å vende raskere tilbake til den vedtatte utbyttepolitikken.

Konsernets kapitaldekning var vesentlig styrket ved utgangen av 2009 
som følge av både kapitalutvidelsen og redusert utlånsvekst etter 
fi nanskrisen. Samtidig er det imidlertid usikkerhet både med hensyn til 
den videre økonomiske utviklingen og endrede rammebetingelser for 
fi nansnæringen. Styret foreslår at det for 2009 utbetales et utbytte på 
1,75 kroner per aksje. Det foreslåtte utbyttet gir en direkteavkastning 
på 2,8 prosent basert på en børskurs per 31. desember 2009 på 62,75 
kroner. Det foreslåtte utbyttet innebærer at DnB NOR ASA vil utbetale til 
sammen 2 850 millioner kroner i utbytte for 2009. Utdelingen tilsvarer 
et utdelingsforhold på 27 prosent av resultat per aksje, eller 33 prosent 
av resultat per aksje som var registrert etter emisjonen.

DnB NOR utbetalte ikke utbytte for 2008 som følge av at resultatet for 
året var sterkt preget av fi nansuroen og av at det var behov for å øke 
kapitalgrunnlaget. 

I sammenheng med utbetaling av utbytte til aksjonærene for 2009 har 
styret besluttet å sette av 131 millioner kroner for tildeling til de ansatte.

Årsresultatet i DnB NOR ASA utgjorde 3 214 millioner kroner. I hoved-
sak bestod resultatet av overføring av konsernbidrag og utbytte fra 
datter selskaper. Kapitaldekningen for konsernet utgjorde ved utgan-
gen av 2009 12,1 prosent og kjernekapitaldekningen 9,3 prosent. 
Tilsvarende var kapitaldekningen i DnB NOR Bank ASA 12,4 prosent 
og kjerne kapitaldekningen 9,2 prosent. Bankkonsernet, som omfat-
ter banken med datterselskaper, hadde en samlet kapitaldekning på 
11,4 prosent og en kjernekapitaldekning på 8,4 prosent. 

Etter styrets oppfatning har DnB NOR ASA, etter de foreslåtte dispone-
ringene, tilfredsstillende fi nansiell styrke og fl eksibilitet til å støtte opp 
om virksomheten i datterselskapene og møte konsernets behov for vekst 
og endringer i rammebetingelser på en god måte. 

Oslo, 17. mars 2010
I styret for DnB NOR ASA

 Anne Carine Tanum Bjørn Sund
 (styreleder)  (nestleder)

 Gunilla Berg Per Hoffmann Jørn O. Kvilhaug Bent Pedersen

 Tore Olaf Rimmereid Ingjerd Skjeldrum Siri Pettersen Strandenes

 Rune Bjerke
 (konsernsjef)

STYRETS ÅRSBERETNING 
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Resultatregnskap

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner Note 2009 2008 

Sum renteinntekter 19 58 363           81 953           

Sum rentekostnader 19 35 730           60 044           

Netto renteinntekter 19 22 633          21 910          

Provisjonsinntekter m.v. 21 8 724             9 207             

Provisjonskostnader m.v. 21 2 069             2 313             

Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 22 6 286             3 339             

Netto gevinster på eiendeler i Vital 21 13 462           (701)              

Garantert avkastning og tildeling til forsikringstagere i Vital 12 712           (1 027)           

Premieinntekter m.v. som inngår i risikoresultatet i Vital 4 705             4 543             

Erstatninger m.v. som inngår i risikoresultatet i Vital 4 613             4 407             

Premieinntekter DnB NOR Skadeforsikring 593               -                   

Erstatninger m.v. DnB NOR Skadeforsikring 538               -                   

Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden 21 93                 632               

Andre inntekter 21 1 063             1 111             

Netto andre driftsinntekter 21 14 994          12 438          

Sum inntekter 37 627          34 347          

Lønn og andre personalkostnader 23, 24 9 917             9 463             

Andre kostnader 23 6 784             7 040             

Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler 23 2 210             2 217             

Sum driftskostnader 23 18 911          18 721          

Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler 26                 52                 

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

Driftsresultat før skatt 11 032          12 170          

Skattekostnad 26 4 086             3 252             

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

Resultat for regnskapsåret 7 026            8 918            

Majoritetsandel av periodens resultat 8 585             9 211             

Minoritetsandel av periodens resultat (1 559)           (293)              

Resultat/utvannet resultat per aksje (kroner) 47 6,43 6,91

Resultat per aksje eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 47 6,37 6,91

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Resultat for regnskapsåret 7 026             8 918             

Valutakurseffekt ved omregning av utenlandsk virksomhet 1) (1 096)           957               

Totalresultat for regnskapsåret 5 930            9 875            

Majoritetsandel av periodens totalresultat 8 076             9 616             

Minoritetsandel av periodens totalresultat (2 147)           259               

1)  Nedgangen i 2009 må sees i sammenheng med den kraftige økningen mot slutten av 2008. Ved utgangen av 2009 hadde kursene på euro og US 
dollar falt med henholdsvis 15 og 17 prosent fra et svært høyt nivå et år tidligere. Det påvirker særlig omregningen av DnB NORD, som rapporterer 
sin virksomhet i euro, og DnB NOR Bank ASAs filialer i Singapore og New York, som benytter US dollar. 

Totalresultat
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Balanser

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner Note 31.12.09 31.12.08 

Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker 27, 28 31 859           51 147           

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7, 8, 27, 28, 29 62 317           59 717           

Utlån til kunder 7, 8, 27, 28, 29 1 114 886      1 191 635      

Sertifikater og obligasjoner 27, 29 225 415         125 571         

Aksjer 27, 29, 30 58 227           36 839           

Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 27, 29, 31 21 337           16 454           

Finansielle derivater 16, 27, 29 70 072           136 552         

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 27, 28, 32 179 832         155 156         

Investeringseiendommer 33 33 381           32 558           

Investering i tilknyttede selskaper 34 2 521             2 517             

Immaterielle eiendeler 35, 36 7 644             8 480             

Utsatt skattefordel 26 246               263               

Varige driftsmidler 37 5 482             5 326             

Virksomhet og anleggsmidler holdt for salg 2 1 255             246               

Andre eiendeler 39 8 979             9 236             

Sum eiendeler 1 823 453     1 831 699     

Gjeld og egenkapital
Gjeld til kredittinstitusjoner 27, 28, 29 302 669         178 822         

Innskudd fra kunder 27, 28, 29, 40 590 745         597 242         

Finansielle derivater 16, 27, 29 53 019           95 498           

Verdipapirgjeld 27, 28, 29, 41 493 732         606 222         

Forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen 18, 31 21 337           16 454           

Forpliktelser til forsikringstagere i Vital 18 193 556         184 791         

Forsikringsforpliktelser, DnB NOR Skadeforsikring 18 704               -                   

Betalbar skatt 9 093             384               

Utsatt skatt 26 525               5 457             

Annen gjeld 27, 44 12 331           15 410           

Virksomhet holdt for salg 366               0                   

Avsetninger 43 4 923             4 918             

Ansvarlig lånekapital 27, 28, 29, 42 39 051           45 225           

Sum gjeld 1 722 050     1 750 424     

Minoritetsinteresser 2 755             4 211             

Aksjekapital 16 231           13 327           

Overkursfond 22 609           11 697           

Annen egenkapital 59 808           52 041           

Sum egenkapital 101 403        81 275          

Sum gjeld og egenkapital 1 823 453     1 831 699     

Forretninger utenfor balansen og betingede utfall 49
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Endring i egenkapital

DnB NOR-konsernet 
Minoritets- Aksje- Over- Annen Sum 

Beløp i millioner kroner interesser kapital kursfond egenkapital egenkapital 

Balanse per 31. desember 2007 1) 2 662            13 327          11 697          48 290          75 976          

Totalresultat for perioden 1) 259               9 616             9 875             

Utbetalt utbytte for 2007 (5 997)           (5 997)           

Minoritetsinteresser DnB NORD 2) 1 305             1 305             

Øvrige minoritetsinteresser (15)                (15)                

Nye virksomhetsregler i livsforsikring 130               130               

Balanse per 31. desember 2008 1) 4 211            13 327          11 697          52 041          81 275          

Totalresultat for perioden 1) (2 147)           8 076             5 930             

Emisjon 2 961             10 912           13 874           

Beholdning av egne aksjer (57)                (309)              (366)              

Minoritetsinteresser DnB NORD 2) 693               693               

Øvrige minoritetsinteresser (2)                  (2)                  

Balanse per 31. desember 2009 1) 2 755            16 231          22 609          59 808          101 403        

1) Herav valutakursendringsreserve :

Balanse per 31. desember 2007 (28)               (275)              (303)              

Justert valutakursreserve DnB NORD 20                 20                 

Totalresultat for perioden 552               405               957               

Balanse per 31. desember 2008 524               150               674               

Totalresultat for perioden (587)              (509)              (1 096)           

Balanse per 31. desember 2009 (63)               (359)              (422)              

2) Minoritetsinteresser DnB NORD:

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

Øvrige bevegelser 106               

Bevegelser 2008 1 305            

NORD/LBs andel av kapitalutvidelse i DnB NORD Danmark 814               

Kjøp av minoritet i Litauen (121)              

Bevegelser 2009 693               

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

Kapitalforhøyelsen knyttet til DnB NOR ASAs fortrinnsrettsemisjon, vedtatt av generalforsamlingen 19. november 2009, ble gjennomført
i løpet av desember og registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret ble kunngjort 21. desember 2009. 

DnB NOR mottok som følge av fortrinnsrettsemisjonen 14 007 670 135,80 kroner før fradrag for transaksjonskostnader. 

Selskapets aksjekapital ble med dette forhøyet med 2 961 452 460 kroner ved utstedelse av 296 145 246 nye aksjer. Den nye aksjekapitalen 
i DnB NOR ASA er 16 287 988 610 kroner fordelt på 1 628 798 861 aksjer, hver pålydende 10 kroner. 
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Kontantstrømoppstilling

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Operasjonelle aktiviteter
Netto innbetaling/utbetaling av lån til kunder 7 015           (147 274)

Netto innbetaling av innskudd fra kunder 15 999         36 919         

Innbetaling av renter fra kunder 47 321         71 011         

Utbetaling av renter til kunder (12 294)        (24 850)

Netto utbetaling ved kjøp av finansielle eiendeler til investerings- eller tradingformål (114 096)      (7 563)          

Netto innbetaling av provisjonsinntekter 6 597           6 896           

Utbetaling til drift (17 808)        (14 005)

Betalt skatt (1 070)          (928)            

Innbetaling av premier 16 326         14 482         

Netto utbetaling ved flytting av premiereserver (345)            (629)            

Utbetaling av erstatninger (12 069)        (18 959)

Annen innbetaling 1 068           1 108           

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (63 356)      (83 793)      

Investeringsaktiviteter
Netto utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler (1 118)          (3 544)          

Innbetaling ved salg av langsiktige investeringer i aksjer 0                 139              

Utbetaling ved kjøp av langsiktige investeringer i aksjer 0                 (2 724)          

Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer 136              147              

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (982)            (5 981)        

Finansieringsaktiviteter
Netto innbetaling ved låneopptak til kredittinstitusjoner 124 259       19 497         

Netto utbetaling av annen kortsiktig gjeld (4 604)          (977)            

Innbetaling ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatgjeld 219 172       539 827

Utbetaling ved forfall av obligasjons- og sertifikatgjeld (286 177)      (395 791)

Opptak av ansvarlig lånekapital 0                 8 747           

Tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital 0                 (3 196)          

Tilbakekjøp av egne aksjer/utstedelse av nye aksjer 13 732         0                 

Utbetaling av utbytte 0                 (5 997)          

Innbetaling av renter på finansieringsaktiviteter 2 879           3 637           

Utbetaling av renter på finansieringsaktiviteter (21 882)        (36 614)

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 47 380        129 133      

Valutakurseffekt på kontanter og kontantekvivalenter (3 771)        1 895          

Sum kontantstrøm (20 730)      41 253        

Kontanter per 1. januar 57 188         15 935         

Netto innbetaling/utbetaling av kontanter (20 730)        41 252         

Kontanter per 31. desember *) 36 458         57 187         

*)   Herav: Kontanter og fordringer på sentralbanker 31 859         51 147         

Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsesfrist 1) 4 599          6 040          

1)  Balanseført som "Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner". 

Kontantstrømanalysen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Analysen er utarbeidet i 
henhold til direktemetoden og justert for poster som ikke initierer kontantstrømmer, som avsetninger, avskrivninger samt nedskrivninger  
på utlån og garantier. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. 
Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på sentralbanker, samt 
fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsesfrist. 
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1. SELSKAPSINFORMASJON 
DnB NOR ASA er et norsk allmennaksjeselskap notert på Oslo 
Børs. Konsernregnskapet for 2009 ble godkjent av styret 
17. mars 2010.  
 DnB NOR-konsernet tilbyr banktjenester, verdipapir- og 
investeringstjenester og forsikrings- og forvaltningstjenester  
for person- og bedriftsmarkedet i Norge og internasjonalt.  
 Konsernets hovedkontor har besøksadresse Stranden 21, 
Oslo.

2. GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV 
REGNSKAPET 

DnB NOR avlegger konsernregnskap for 2009 i samsvar med 
IFRS, International Financial Reporting Standards, som er god-
kjent av EU. Selskapsregnskapet til DnB NOR ASA avlegges i 
samsvar med forenklet IFRS. 
 Konsernregnskapet er basert på historisk kost-prinsippet 
med unntak av: finansielle eiendeler tilgjengelige for salg, 
finansielle eiendeler og forpliktelser (herunder finansielle 
derivater) vurdert til virkelig verdi over resultatet og invester-
ingseiendommer. 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 
Konsernet har ikke foretatt endringer i anvendte regnskaps-
prinsipper i 2009, men har implementert følgende nye 
standarder, endringer og fortolkninger: 
  Konsernet har fra 1. januar 2009 anvendt endret IFRS 7 
Finansielle instrumenter – opplysninger. Endringene i standarden 
påvirker noteopplysningene om finansielle instrumenter i 
konsernregnskapet.  
 Finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi skal 
grupperes i tre nivåer etter hvilken type informasjon som er 
benyttet i verdsettelsen: noterte priser fra aktive markeder, 
observerbar markedsdata og annet enn observerbar markeds-
data. Dersom det finansielle instrumentet måles ved hjelp av  
en verdsettelsesmetode som bruker annet enn observerbar 
markedsdata, inntrer utvidede opplysningskrav. I tråd med 
overgangsreglene er det ikke gitt tilsvarende informasjon for 
sammenligningsperioden. Det skal også gis utvidet informasjon 
om likviditetsrisiko som følge av endringer i IFRS 7.  
 Konsernet har anvendt endret IAS 1 – Presentasjon av 
finansregnskap fra 1. januar 2009. I henhold til den endrede 
standarden skal egenkapitaloppstillingen kun vise detaljer om 
transaksjoner med eierne. Andre transaksjoner som tidligere ble 
ført mot egenkapitalen inngår i totalresultatet for perioden. 

4. KONSOLIDERING  
I konsernregnskapet for DnB NOR ASA ("DnB NOR") inngår 
DnB NOR Bank ASA, Vital Forsikring ASA, DnB NOR Kapital-
forvaltning Holding AS og DnB NOR Skadeforsikring AS, alle  
med datterselskaper og tilknyttede selskaper.  
 Regnskapsprinsippene anvendes konsistent ved innarbeiding 
av eierinteresser i datterselskaper og tilknyttede selskaper og er 
basert på de samme rapporteringsperiodene som for mor-
selskapet.  
 Ved utarbeidelse av konsernregnskapet elimineres konsern-
interne transaksjoner, balanser og urealiserte gevinster og tap 
på transaksjoner mellom enheter i konsernet.

Datterselskaper og tilknyttede selskaper  
Datterselskaper defineres som selskaper hvor DnB NOR har 
kontroll gjennom direkte eller indirekte eierinteresser eller andre 
forhold og en eierandel på mer enn 50 prosent av den stemme-
berettigede aksjekapitalen eller ansvarskapitalen. Normalt antas 
DnB NOR å inneha kontroll når eierinteressene i et annet selskap 
er mer enn 50 prosent, men DnB NOR vurderer også hvorvidt 
konsernet har faktisk kontroll. For selskaper hvor eierandelen er 
50 prosent og under gjør DnB NOR en vurdering av om andre 
forhold tilsier at det foreligger faktisk kontroll. Datterselskaper 
konsolideres fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet. 
Solgte datterselskaper konsolideres frem til dato for overføring 
av risiko og kontroll. 
 Tilknyttede selskaper er selskaper der DnB NOR har 
betydelig innflytelse, dvs. kan påvirke finansielle og 
operasjonelle beslutninger i selskapet, men ikke har kontroll, 
alene eller sammen med andre, over selskapet. DnB NOR har 
som utgangspunkt at man har betydelig innflytelse i selskaper 
hvor konsernet har en investering med eierandel på mellom 20 
og 50 prosent.  
 Tilknyttede selskaper vurderes etter egenkapitalmetoden i 
konsernregnskapet. Investeringen innregnes til anskaffelseskost 
på kjøpstidspunktet og justeres for etterfølgende endringer i 
konsernets andel av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet. 
Eventuell goodwill inngår i anskaffelseskost. Konsernets andel  
av over- eller underskudd resultatføres og tillegges balanseført 
verdi av investeringene sammen med andel av ikke resultatførte 
egenkapitalendringer. Konsernets andel av underskudd resultat-
føres ikke hvis balanseført verdi av investeringen blir negativ, 
med mindre konsernet har pådratt seg forpliktelser eller avgitt 
garantier for det tilknyttede selskapets forpliktelser.  
 Konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner 
mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper elimineres. Det 
samme gjelder for urealiserte tap med mindre transaksjonen 
tilsier en nedskrivning av den overførte eiendelen.  

Omregning av transaksjoner i utenlandsk 
valuta  
Konsernets største enhet, DnB NOR Bank ASA, har norske 
kroner som sin funksjonelle valuta. Utenlandske filialers og 
datterselskapers balanser omregnes til norske kroner etter 
valutakurs på balansedagen. Resultatene omregnes etter 
valutakurser på transaksjonstidspunktene. Endringer i netto 
eiendeler som følge av valutakursendringer regnskapsføres 
direkte mot egenkapitalen. 
 Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til kurs på bal-
ansedagen. Verdiendringer for slike poster som følge av endret 
kurs mellom transaksjons- og balansedag, resultatføres.  

5. VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER 
Ved overtagelse av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. 
Anskaffelseskost måles til virkelig verdi av vederlaget, hensyn-
tatt eventuelle utstedte egenkapitalinstrumenter i tillegg til 
direkte utgifter ved transaksjonen. Eventuelle emisjonsutgifter 
inngår ikke i anskaffelseskost, men føres til fradrag i egen-
kapitalen. 
 Overtatte identifiserte materielle og immaterielle eiendeler 
og forpliktelser blir vurdert til virkelig verdi på tidspunktet for 
overtagelsen. Dersom anskaffelseskost overstiger verdien av 
identifiserte eiendeler og forpliktelser, regnskapsføres differans-
en som goodwill. Dersom anskaffelseskost er lavere enn identifi-
serte eiendeler og forpliktelser, resultatføres differansen på 
transaksjonstidspunktet. 
 Ved oppkjøp av mindre enn 100 prosent eierandel balanse-
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føres 100 prosent av merverdier med unntak av goodwill, som 
bare medtas for DnB NORs andel. 
 Ved trinnvise oppkjøp av datterselskaper vil konsernet gjøre 
en full kjøpsprisallokering ved hvert oppkjøp for å beregne good-
will oppstått ved det enkelte kjøp. Identifiserbare eiendeler og 
gjeld i det overtatte selskapet måles til verdien på konsern-
etableringstidspunktet. 

Virksomhet holdt for salg 
Konsernet klassifiserer virksomhet som holdt for salg når 
balanseført verdi i hovedsak vil bli gjenvunnet ved en salgs-
transaksjon. Klassifisering som holdt for salg skjer fra det 
tidspunktet ledelsen har vedtatt en konkret plan for avhendelse 
av virksomheten i sin nåværende form og det vurderes som 
svært sannsynlig at salget blir gjennomført i løpet av ett år. 
 Virksomhet holdt for salg vurderes til det laveste av balanse-
ført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Overtatt 
virksomhet som umiddelbart klassifiseres som holdt for salg 
balanseføres ved førstegangsinnregning til virkelig verdi fra-
trukket salgsutgifter.  
 Resultat etter skatt fra slik virksomhet presenteres separat 
på linjen "Resultat virksomhet og anleggsmidler holdt for salg, 
etter skatt" i konsernregnskapet. Totale eiendeler og total gjeld 
fra slik virksomhet presenteres hver for seg på linjene "Virksom-
het og anleggsmidler holdt for salg" og "Virksomhet holdt for 
salg" i konsernets balanseoppstilling. 
 Virksomhet i Nordisk Tekstil Holding-konsernet er per 
31. desember 2009 klassifisert som virksomhet holdt for salg. 
Se nærmere beskrivelse i note 2 Endring i konsernstruktur og 
virksomhet og anleggsmidler holdt for salg.  
 
6. INNTEKTSFØRING  
Renteinntekter inntektsføres ved bruk av den effektive rente-
metoden. Dette innebærer løpende inntektsføring av nominelle 
renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer. Etable-
ringsgebyr justeres for direkte etableringskostnader som for 
eksempel avgitte kredittformidlingsprovisjoner. Inntektsføring  
av renter etter den effektive rentemetoden benyttes både for 
balanseposter som vurderes til amortisert kost, og balanseposter 
som vurderes til virkelig verdi over resultatet, med unntak av 
etableringsgebyrer på utlån til virkelig verdi som inntektsføres 
når de opptjenes. Renteinntekter på nedskrevne engasjementer 
beregnes som effektiv rente av nedskrevet verdi. Se også 
"Måling til virkelig verdi", "Måling til amortisert kost" og 
"Nedskrivninger av finansielle eiendeler" i punkt 8. 
 Gebyrer og provisjoner resultatføres etter hvert som 
tjenesten ytes. Gebyrer for etablering av låneavtaler inngår i 
kontantstrømmene ved beregning av amortisert kost og inn-
tektsføres under "Netto renteinntekter" etter den effektive 
rentemetoden. Gebyrer som inngår ved etablering av finansielle 
garantier inngår i verdsettelsen av garantiene og inntektsføres 
over garantienes løpetid under "Netto gevinster på finansielle 
instrumenter til virkelig verdi". I "Netto andre driftsinntekter" 
inngår blant annet gebyrer og provisjoner knyttet til betalings-
formidling, kapitalforvaltning inklusive suksesshonorar, kreditt-
formidling, eiendomsmegling, corporate finance, verdipapir-
tjenester, forsikring og leieinntekter fra investeringseiendom-
mer. Resultatføring skjer når tjenestene er levert. Suksess-
honorar resultatføres når honorarene med stor grad av sikkerhet 
er opptjente og kan måles på en pålitelig måte.  
 Utbytte fra investeringer resultatføres på det tidspunktet 
utbyttet er vedtatt på generalforsamlingen. 

7. BALANSEFØRING AV EIENDELER OG 
FORPLIKTELSER 

Eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunktet kon-
sernet oppnår reell kontroll over rettighetene til eiendelene og 
påtar seg reelle forpliktelser.  
 Eiendeler føres ut av balansen på det tidspunktet reell risiko 
vedrørende eiendelene er overført og kontroll over rettighetene 
til eiendelene er bortfalt eller utløpt.   
 For finansielle eiendeler hvor enten risiko, kontroll eller av-
kastning ikke er overført, foretas det en nærmere vurdering av 
om eiendelen skal føres ut av balansen eller ikke. Ved overføring 
av låneporteføljer hvor konsernet beholder det vesentligste av 
eksponeringen, blir ikke eiendelene ført ut av balansen. Eien-
delene balanseføres til en verdi begrenset til det beløpet 
konsernet beholder risikoen for. 
 Ved salg av eiendeler eller virksomhet som fortsatt benyttes 
i konsernet, for eksempel ved utkontraktering, vurderes 
resultateffekter ved transaksjonen og fremtidige inntekter og 
kostnader samlet.  

8. FINANSIELLE INSTRUMENTER 
Klassifikasjon av finansielle instrumenter  
Ved første gangs regnskapsføring blir finansielle eiendeler klas-
sifisert i en av de følgende kategorier avhengig av formålet med 
investeringen:  

Finansielle eiendeler holdt for tradingformål og derivater 
balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over 
resultatet  
Finansielle eiendeler bestemt regnskapsført til virkelig verdi 
med verdiendringer over resultatet   
Finansielle derivater utpekt som sikringsinstrumenter  
Lån og fordringer, balanseført til amortisert kost   
Holde-til-forfall-investeringer, balanseført til amortisert kost 
Finansielle instrumenter tilgjengelige for salg vurdert til 
virkelig verdi med verdiendringer mot egenkapitalen 

Ved første gangs regnskapsføring blir finansielle forpliktelser 
klassifisert i en av de følgende kategorier: 

Finansielle forpliktelser holdt for tradingformål og derivater 
balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over 
resultatet  
Finansielle forpliktelser bestemt regnskapsført til virkelig 
verdi med verdiendringer over resultatet  
Andre finansielle forpliktelser balanseført til amortisert kost 
Utstedte finansielle garantier balanseført til virkelig verdi 

Retningslinjer for klassifikasjon i ulike porteføljer i DnB NOR-
konsernet fremkommer nedenfor.  

Finansielle eiendeler og forpliktelser i tradingporteføljen  
Tradingporteføljen karakteriseres av at instrumentene i porte-
føljen omsettes hyppig og at posisjoner etableres med mål om 
kortsiktig gevinst.  
 Tradingporteføljen omfatter i hovedsak finansielle eien- 
deler i DnB NOR Markets og finansielle derivater eksklusive 
derivater som anvendes til sikringsformål. Likviditetsporteføljen  
i DnB NOR Markets ble i 2008 omklassifisert fra trading-
porteføljen til kategorien holde-til-forfall. I tillegg inneholder 
porteføljen verdipapirinnlån og innskudd der instrumentene 
benyttes aktivt i rente- og likviditetsstyringen og har kort 
gjenværende levetid. 
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Finansielle eiendeler og forpliktelser bestemt regnskaps-
ført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet   
Dette er eiendeler og forpliktelser som ved første gangs inn-
regning blir definert som vurdert til virkelig verdi med verdi-
endringer over resultatet. Finansielle instrumenter klassifiseres i 
denne kategorien dersom en av følgende kriterier er oppfylt: 

klassifiseringen eliminerer eller i vesentlig grad reduserer 
måleinkonsistens som ellers ville ha oppstått ved at 
finansielle eiendeler og forpliktelser måles på ulikt grunnlag 
de finansielle instrumentene er en del av en portefølje som 
styres og vurderes på bakgrunn av virkelig verdi i samsvar 
med en dokumentert risikohåndterings- eller investerings-
strategi 

Nevnte porteføljer omfatter sertifikater og obligasjoner, aksjer, 
utlån med rentebinding utstedt i norske kroner, finansielle eien-
deler der kunden bærer risikoen, finansielle omløpsmidler i livs-
forsikring, fastrente-verdipapirer i norske kroner som aksje-
indekserte obligasjonsinnlån (AIO), bankinnskudd med aksje-
avkastning (BMA) og andre innlån med rentebinding i norske 
kroner og finansielle garantier. 

Finansielle derivater utpekt som sikringsinstrument  
Finansielle derivater som anvendes som sikringsinstrument  
for å styre renterisiko, inngår i denne kategorien.  

Utlån og fordringer balanseført til amortisert kost
Kategorien utlån og fordringer omfatter i hovedsak utlån og 
fordringer som ikke er bestemt regnskapsført til virkelig verdi.  

Holde-til-forfall-investeringer balanseført til amortisert 
kost
Verdipapirer som holdes til forfall, vurderes til amortisert kost.  

Finansielle instrumenter tilgjengelige for salg vurdert til 
virkelig verdi med verdiendringer mot egenkapitalen 
Eiendeler som ikke er klassifisert i øvrige kategorier klassifiseres 
som tilgjengelige for salg.  
 DnB NOR-konsernet hadde per 31. desember 2008 og 2009 
ingen finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelige for 
salg.  

Andre finansielle forpliktelser balanseført til amortisert 
kost
Andre finansielle forpliktelser som ikke inngår i trading-
porteføljen eller som er definert som forpliktelser til virkelig 
verdi med verdiendringer over resultatet, balanseføres til 
amortisert kost.  

Utstedte finansielle garantier 
Kontrakter som medfører at konsernet må godtgjøre inne-
haveren for et tap som følge av at en spesifikk debitor unnlater 
å betale i samsvar med betingelsene i et gjeldsinstrument, 
klassifiseres som utstedte finansielle garantier.  

Omklassifisering
Finansielle eiendeler som ikke er derivater kan omklassifiseres 
fra kategorien holdt for tradingformål til kategoriene lån og 
fordringer, holde-til-forfall og tilgjengelig for salg etter nærmere 
angitte regler dersom den finansielle eiendelen ikke lenger 
holdes for kortsiktig salg eller gjenkjøp.  
 Egenkapitalinstrumenter og rentebærende instrumenter som 
er notert i et aktivt handlet marked kan kun omklassifiseres i 
sjeldne og uvanlige situasjoner. 

 Finansielle eiendeler, som tilfredsstiller definisjonen til lån og 
fordringer i IAS 39, kan omklassifiseres fra kategorien holdt for 
tradingformål til kategorien lån og fordringer, dersom konsernet 
har intensjon og mulighet til å holde den finansielle eiendelen i 
overskuelig fremtid eller til forfall. Dersom konsernet etter 
omklassifiseringene øker sine estimater for fremtidige kontant-
betalinger som skal mottas som følge av at disse innbetalingene 
er blitt mer gjenvinnbare, vil virkningen av denne økningen 
regnskapsføres som en justering av den effektive renten fra 
tidspunktet da estimatet ble endret.  
 Konsernet vurderer omklassifisering med utgangspunkt i det 
enkelte finansielle instrument. Omklassifiseringstidspunktet vil 
tidligst være det tidspunktet hvor trading-intensjonen for den 
enkelte finansielle eiendelen opphører. Den finansielle eien-
delens virkelige verdi på omklassifiseringstidspunktet blir ny 
anskaffelseskost eller amortisert kost. 
 Likviditetsporteføljen i DnB NOR Markets ble omklassifisert 
fra trading-porteføljen til kategorien holde til forfall i 2008. Det 
er ikke foretatt omklassifiseringer i 2009. 

Måling
Første gangs regnskapsføring av finansielle instrumenter  
Finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi over 
resultatet, regnskapsføres til virkelig verdi på handelsdagen. 
Virkelig verdi vil normalt være transaksjonsprisen, med mindre 
en annen verdi kan begrunnes ut fra observerbare markeds-
transaksjoner. Finansielle instrumenter vurdert til amortisert 
kost innregnes til transaksjonsprisen med fradrag eller tillegg  
for direkte transaksjonskostnader.  

Etterfølgende måling 
Måling til virkelig verdi
Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan byttes i, eller en for-
pliktelse kan gjøres opp i, i en transaksjon mellom uavhengige 
parter. Finansielle eiendeler og forpliktelser verdsettes til hen-
holdsvis kjøps- og salgskurser. Derivater som vurderes netto, 
verdsettes til midtkurser på balansedagen. Børsnoterte 
finansielle egenkapitalinstrumenter som dekker forsikrings-
messige forpliktelser, verdsettes til siste noterte transaksjons-
kurs.  

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. 
 De fleste finansielle derivater i DnB NOR-konsernet, som 
eksempelvis valutaterminforretninger, kontrakter som fastsetter 
en fremtidig rente, renteopsjoner, valutaopsjoner, renteswapper 
og rentefutures, handles i et aktivt marked. I tillegg handles 
enkelte investeringer i aksjer, sertifikater og obligasjoner i 
aktive markeder.  
 I den grad det ikke er notert priser for instrumentet i sin 
helhet, men for komponentene, dekomponeres instrumentet,  
og verdsettes på bakgrunn av noterte priser på de enkelte 
komponentene. 

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: 
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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 parametere ikke er basert på 
observerbare markedsdata  
eventuelle bransjestandarder 

Ved bruk av verdsettelsesteknikker justeres verdien for kreditt- 
og likviditetsrisiko. Prising av risiko for tilsvarende instrumenter 
legges til grunn for vurderingen.  

Måling av finansielle garantier
Utstedte finansielle garantier vurderes til virkelig verdi, som ved 
første gangs regnskapsføring anses å være mottatt vederlag for 
garantien. 
 Ved etterfølgende måling vurderes utstedte finansielle 
garantier til det høyeste beløp av mottatt vederlag for garantien 
med fradrag for eventuelle resultatførte amortiseringer og beste 
estimat for vederlag ved eventuell innfrielse av garantien. 

Måling til amortisert kost
Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi, måles 
til amortisert kost, og inntektene beregnes etter instrumentets 
effektive rente. Den effektive renten fastsettes ved diskontering 
av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. 
Kontantstrømmene inkluderer etableringsgebyrer og direkte, 
marginale transaksjonskostnader som ikke direkte betales av 
kunden, samt eventuell restverdi ved utløpet av forventet 
løpetid. Amortisert kost er nåverdien av slike kontantstrømmer 
neddiskontert med den effektive renten. 

Nedskrivninger av finansielle eiendeler 
På hver balansedag vurderer konsernet om det foreligger 
objektive indikasjoner på at de finansielle eiendelene har  
vært utsatt for verdifall. En finansiell eiendel eller gruppe av 
finansielle eiendeler nedskrives hvis det foreligger objektive 
indikasjoner på verdifall. Objektive indikasjoner for verdifall 
omfatter vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalings-
mislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd, tilfeller der det 
anses som sannsynlig at debitor vil innlede gjeldsforhandling 
eller andre konkrete forhold som har inntruffet.  
 Nedskrivninger av andre finansielle eiendeler resultatføres 
der de etter sin art hører hjemme. 

Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier
Dersom objektive indikasjoner for verdifall kan identifiseres, 
beregnes nedskrivning på utlån som forskjellen mellom regn-
skapsført verdi i balansen og nåverdien av estimerte fremtidige 
kontantstrømmer neddiskontert med lånets effektive rente. 
Reforhandling av lånebetingelser for å underlette låntagers 
stilling regnes som en objektiv indikasjon på verdifall. I samsvar 
med IAS 39 legges beste estimat til grunn for vurdering av 
fremtidige kontantstrømmer. Den effektive renten som benyttes 
for neddiskontering blir ikke justert som følge av endring i lånets 
kredittrisiko og lånebetingelser som følge av at objektive 
indikasjoner på verdifall er identifisert. 

  Individuelle nedskrivninger på utlån reduserer engasje-
mentenes regnskapsførte verdi i balansen. Periodens endringer  
i vurdert verdi for utlån resultatføres under "Nedskrivninger på 
utlån og garantier". Renter beregnet etter den effektive rente-
metoden på nedskrevet verdi av utlån inngår i "Netto rente-
inntekter". 

Gruppenedskrivninger på utlån 
Utlån som ikke har vært gjenstand for individuelle vurderinger 
for verdifall, vurderes samlet i grupper. Utlån som er vurdert 
individuelt, men hvor nedskrivning ikke er foretatt, blir også 
vurdert i grupper.  
  Vurderingen baseres på objektive indikasjoner for verdifall 
som har inntruffet på balansedagen og som kan knyttes til 
gruppen.  
 Gruppene er definert som utlån med like risiko- og verdi-
egenskaper basert på inndeling av kundene etter hovedsektorer 
eller hovednæringer samt risikoklasse. Beregning av nedskriv-
ningsbehov foretas per kundegruppe med utgangspunkt i 
estimater for konjunktursituasjonen samt tapserfaring for de 
respektive kundegruppene.  
 Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes regn-
skapsførte verdi i balansen. For utlån resultatføres periodens 
endringer under "Nedskrivninger på utlån og garantier". Gruppe-
nedskrivningene er, på samme måte som individuelle nedskriv-
ninger, basert på neddiskonterte kontantstrømmer. Grunnlaget 
for neddiskonteringen er observerte erfaringstall fra individuelle 
nedskrivninger. Det beregnes renter på nedskrevne gruppe-
vurderte engasjementer etter samme prinsipper og basert på 
samme erfaringsgrunnlag som for individuelt vurderte engasje-
menter.  

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. Etterfølgende verdivurdering og 
klassifisering av resultateffekter følger prinsippene for den 
aktuelle balanseposten. 

Presentasjon i balanse og resultatregnskap  
Utlån
Utlån balanseføres, avhengig av motpart, enten som utlån til  
og fordringer på kredittinstitusjoner eller utlån til kunder, 
uavhengig av måleprinsipp. 
 Renteinntekter på finansielle instrumenter klassifisert som 
utlån inkluderes på linjen for "Netto renteinntekter" ved bruk av 
den effektive rentemetoden, uavhengig av målingsprinsipp. Den 
effektive rentemetoden er beskrevet under "Måling til amortisert 
kost" ovenfor. 
 Verdiendringer som kan knyttes til identifiserte objektive 
indikasjoner på verdifall på balansedagen for utlån som balanse-
føres til amortisert kost og for porteføljene av utlån med rente-
binding vurdert til virkelig verdi, inngår i "Nedskrivninger på 
utlån og garantier". 
 Øvrige verdiendringer på porteføljene av utlån med rente-
binding vurdert til virkelig verdi og verdiendringer på utlån i 
tradingporteføljen inngår på linjen "Netto gevinster på finansielle 
instrumenter til virkelig verdi".  

Sertifikater og obligasjoner 
Her inngår sertifikater og obligasjoner som DnB NOR-konsernet 
ikke har til uttalt hensikt å holde til forfall. Porteføljen omfatter 
både sertifikater og obligasjoner inkludert i tradingporteføljen og 
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sertifikater og obligasjoner bestemt regnskapsført til virkelig 
verdi over resultatet.  
 Verdiendringer på sertifikater og obligasjoner innen livs-
forsikring inngår i "Netto gevinster på eiendeler i Vital".   
 Renteinntekter og -kostnader på andre porteføljer av serti-
fikater og obligasjoner, beregnet etter den effektive rente-
metoden, inngår i "Netto renteinntekter". Andre verdiendringer 
inngår i "Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig 
verdi".  

Aksjer 
Aksjer inkluderer aksjer både i tradingporteføljen og aksjer og 
aksjefond bestemt regnskapsført til virkelig verdi over resultatet.   
 Verdiendringer på aksjer innen livsforsikring inngår i "Netto 
gevinster på eiendeler i Vital".   
 Verdiendringer på andre aksjer inngår i "Netto gevinster på 
finansielle instrumenter til virkelig verdi".  

Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen  
Linjen omfatter finansielle instrumenter innen virksomhet fra 
produkter med investeringsvalg. For slike eiendeler bærer 
kundene den finansielle risikoen. Verdiendringer for slike eien-
deler inngår i "Netto gevinster på eiendeler i Vital".   

Finansielle derivater 
Finansielle derivater er klassifisert enten som finansielle 
derivater i tradingporteføljen eller som derivater anvendt for 
sikringsformål.  
 Finansielle derivater presenteres som en eiendel dersom 
markedsverdien er positiv og som en forpliktelse dersom 
markedsverdien er negativ.  
 Verdiendringer for derivater innen livsforsikring inngår  
i "Netto gevinster på eiendeler i Vital".  
 Renteinntekter og -kostnader for andre finansielle derivater 
inngår i "Netto renteinntekter" basert på den effektive rente-
metoden. Andre verdiendringer inngår i "Netto gevinster på 
finansielle instrumenter til virkelig verdi".  

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 
Porteføljen inneholder langsiktige verdipapirer som konsernet 
både har til hensikt og evner å holde til forfall.  

Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder 
Forpliktelser til kredittinstitusjoner og kunder er regnskapsført, 
avhengig av motpart, enten som gjeld til kredittinstitusjoner 
eller som innskudd fra kunder.  
 Rentekostnader på instrumentene inngår i "Netto rente-
inntekter" basert på den effektive rentemetoden. Andre verdi-
endringer inngår i "Netto gevinster på finansielle instrumenter  
til virkelig verdi".  

Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital 
Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital omfatter utstedte serti-
fikater, obligasjoner, ansvarlig lånekapital og fondsobligasjons-
innlån.  
 Rentekostnader på instrumentene inngår i "Netto rente-
inntekter" basert på den effektive rentemetoden. Øvrige verdi-
endringer inngår i "Netto gevinster på finansielle instrumenter  
til virkelig verdi", og inkluderer verdiendringer som følge av 
endring i kredittmarginer. 

Utstedte finansielle garantier  
Ved utstedelse av finansielle garantier balanseføres vederlaget 
for garantien under "Avsetninger" i balansen. Endring i bokført 

verdi av finansielle garantier inngår på linjen "Netto gevinster  
på finansielle instrumenter til virkelig verdi", bortsett fra verdi-
endring på garantier som inngår i engasjementer som er 
individuelt nedskrevet. Verdiendring for slike garantier er 
inkludert i "Netto nedskrivninger på utlån og garantier".  

Sikringsbokføring   
Konsernet inngår sikringstransaksjoner for å styre renterisiko  
på langsiktige innlån og innskudd i utenlandsk valuta. Disse 
regnskapsføres som virkelig verdi sikringer. 
 Ved individuell sikring eksisterer det en entydig, direkte og 
dokumentert sammenheng mellom verdisvingninger på sikrings-
objektet som skyldes den sikrede risikoen, og verdisvingninger 
for det finansielle derivatet (sikringsinstrumentet).  
 Ved inngåelse av transaksjonen dokumenteres sammen-
hengen mellom sikringsinstrumentet og -objektet. I tillegg 
dokumenteres mål og strategi for sikringstransaksjonen. Endring 
i virkelig verdi relatert til sikret risiko for sikringsobjektet og 
instrumentet vurderes periodisk for å sikre nødvendig sikrings-
effektivitet. Sikringsinstrumentene vurderes til virkelig verdi og 
inngår i "Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig 
verdi" i resultatet.  
 For sikringsforhold regnskapsføres endring i virkelig verdi 
knyttet til den sikrede risiko som et tillegg eller fradrag i 
finansiell gjeld og eiendeler.  
 Dersom sikringsforholdet avbrytes eller tilstrekkelig sikrings-
effektivitet ikke kan verifiseres, amortiseres verdiendring til-
knyttet sikringsobjektet over gjenværende løpetid. 
  DnB NOR Bank ASA foretar en virkelig verdi sikring av 
investeringer i datterselskaper for å eliminere valutarisiko på 
investert beløp. Sikringsforretningene gjøres gjennom valuta-
swapper eller lange innlån i valuta. I konsernregnskapet regn-
skapsføres disse sikringsrelasjonene som sikring av netto 
investeringer i utenlandske datterselskaper. 

Motregning 
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser motregnes og 
presenteres med et nettobeløp i balansen bare når konsernet 
har en juridisk håndhevbar rett til å motregne og når konsernet 
har til hensikt å gjøre opp på nettogrunnlag. Inntekter og 
kostnader motregnes ikke med mindre det kreves eller tillates  
i henhold til IFRS.   

9. LEIEAVTALER  
En leieavtale klassifiseres som finansiell leieavtale dersom den  
i det vesentlige overfører all risiko og avkastning forbundet med 
eierskap. Øvrige leieavtaler klassifiseres som operasjonelle 
leieavtaler. 

DnB NOR som utleier
Operasjonelle leieavtaler 
Operasjonelle leieavtaler omfatter blant annet leieavtaler hvor 
DnB NOR garanterer restverdien overfor leietager ved utløpet av 
avtaleperioden. Driftsmidlene balanseføres som maskiner, 
inventar og transportmidler. Leieinntekt fra operasjonelle leie-
avtaler innregnes i inntekten på lineært grunnlag i leieperioden, 
med mindre et annet systematisk grunnlag gir et bedre uttrykk 
for hvordan leietagers nytte av eiendelen fordeler seg over tid. 
Regnskapsmessige avskrivninger klassifiseres som ordinære 
avskrivninger. 

Finansielle leieavtaler 
Finansielle leieavtaler presenteres som utlån og verdien på 
oppstarttidspunktet settes lik nettoinvesteringen i leieavtalen. 
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Nettoinvesteringen tilsvarer minimumsleie, ikke-garantert rest-
verdi og utleiers eventuelle direkte utgifter til avtaleinngåelse 
neddiskontert med internrenten. Leieinntekter inntektsføres 
etter et annuitetsprisnipp, hvor renteelementet inngår i "Netto 
renteinntekter", mens avdrag reduserer balanseverdien av utlån. 

DnB NOR som leietager
Operasjonelle leieavtaler 
Leiebetalinger kostnadsføres lineært over løpetiden med mindre 
et annet systematisk grunnlag gir et bedre uttrykk for hvordan 
leietagers nytte av eiendelen fordeler seg over tid. 

10. INVESTERINGSEIENDOMMER OG VARIGE 
DRIFTSMIDLER  

Eiendommer som eies for å oppnå avkastning i kundeporte-
føljene gjennom leieinntekter og å oppnå verdistigning, klassifi-
seres som investeringseiendom. 
 Øvrige materielle eiendeler klassifiseres som varige drifts-
midler.  
 Investeringseiendommer vurderes i utgangspunktet til kost-
pris og deretter til markedsverdi på balansedagen. Det foretas 
ikke årlige avskrivninger av investeringseiendommer. Det 
benyttes intern og ekstern eiendomsekspertise til verdi-
vurdering. Det innhentes et utvalg av eksterne takster som 
sammenholdes med interne verdivurderinger. Det gjøres 
sensitivitetsvurderinger for ulike anslag på parameterverdier 
som inngår i en totalvurdering. Verdiendring for investerings-
eiendommer eksklusive eiendommer i Vital fremkommer  
på linjen "Andre inntekter" i resultatet. Verdiendring for 
investeringseiendommer innen livsforsikring resultatføres  
under "Netto gevinster på eiendeler i Vital".  
 Øvrige materielle eiendeler vurderes til anskaffelseskost 
fratrukket akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. 
Anskaffelseskost inkluderer utgifter direkte relatert til anskaf-
felsen av eiendelen. Etterfølgende utgifter balanseføres på 
relevante eiendeler når det er sannsynlig at det er knyttet 
fremtidige økonomiske fordeler til utgiften som tilfaller konsernet 
og disse kan måles pålitelig. Reparasjoner og vedlikehold kost-
nadsføres løpende i resultatregnskapet.  
 Anleggsmidler holdt for salg måles til den laveste verdien av 
balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter.  
 Eiendelenes restverdier og brukstider revurderes årlig og 
justeres om nødvendig. Gevinst og tap ved salg av anleggs-
midler inngår i "Netto gevinster på varige og immaterielle 
eiendeler".  

11. IMMATERIELLE EIENDELER 
Goodwill
For alle vurderingsenheter foretas en årlig nedskrivnings-
vurdering. Dersom det i løpet av året er indikasjoner på verdifall 
foretas en fornyet vurdering. Verdivurderingen gjennomføres for 
å verifisere om verdiene fortsatt er til stede. Vurderingene tar 
utgangspunkt i konsernets bruksverdi av enhetene.  
 Valg av vurderingsenhet er gjort ut fra hensyn til hvor det er 
mulig å identifisere og skille ut kontantstrømmer knyttet til virk-
somheten. En vurderingsenhet kan omfatte goodwill fra flere 
transaksjoner, og nedskrivningstesten foretas på samlet 
balanseført goodwill i vurderingsenheten.  
 Vurderingene tar utgangspunkt i historiske resultater samt 
budsjetter og plantall som er godkjent av ledelsen. Med basis i 
plantall for vurderingsenhetene beregnes en fremtidig kontant-
strøm, definert som mulig utbytte til eier. Mulig utbytte består 
av resultat fra virksomheten korrigert for behov for å bygge 
tilstrekkelig kapital for å dekke gjeldende kapitalkrav. Økt 

kapitalbehov som følge av vekst i virksomheten kan medføre 
behov for å holde tilbake deler av resultatet, eller eventuelt 
tilføre mer kapital fra eier dersom resultatet i virksomheten  
ikke er tilstrekkelig til å bygge nødvendig kapital. Utover plan-
perioden, som i de fleste tilfeller er tre år, er det lagt til grunn 
en utvikling i kontantstrøm i samsvar med markedsforventninger 
for den type virksomhet som inngår i vurderingsenheten.   
 Avkastningskravet er basert på en vurdering av hva som er 
markedets avkastningskrav til den type virksomhet som inngår  
i vurderingsenheten. Avkastningskravet reflekterer risikoen i 
virksomheten. Goodwill knyttet til oppkjøp av virksomhet som 
genererer kontantstrømmer i utenlandsk valuta, omregnes til 
kurs på balansedagen. 

Utvikling av IT-systemer og programvare 
Kjøpt programvare balanseføres til anskaffelseskost med tillegg 
av utgifter for å gjøre programvaren klar til bruk. Identifiserbare 
utgifter til egenutviklet programvare, som kontrolleres av kon-
sernet og der det er sannsynlig at økonomiske fordeler dekker 
utviklingsutgiftene på balansetidspunktet, balanseføres som 
immaterielle eiendeler. I vurdering av de balanseførte verdiene 
vurderes de økonomiske fordelene på bakgrunn av lønnsomhets-
analyser. Utviklingsutgifter inkluderer utgifter til ansatte direkte 
involvert i programutviklingen, materiell og en andel av direkte 
henførbare fellesutgifter. Utgifter knyttet til vedlikehold av 
programvare og IT-systemer kostnadsføres løpende over 
resultatregnskapet. Balanseførte programvareutgifter avskrives 
lineært over forventet økonomisk levetid, som normalt er fem 
år. Vurdering av nedskrivningsbehov følger de samme prinsipper 
som beskrevet nedenfor. 

12. NEDSKRIVNING AV MATERIELLE OG  
 IMMATERIELLE EIENDELER  
Ved hvert rapporteringstidspunkt og dersom det foreligger 
indikasjoner på fall i materielle og immaterielle eiendelers verdi, 
vil eiendelenes gjenvinnbare beløp estimeres for å beregne 
eventuell nedskrivning.  
 Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige 
verdi med fratrekk av salgskostnader og bruksverdi. Eiendelenes 
balanseførte verdi nedskrives umiddelbart til gjenvinnbart beløp 
dersom balanseført verdi er høyere enn estimert gjenvinnbart 
beløp. Se note 36 Goodwill og immaterielle eiendeler med 
udefinert levetid, for nedskrivningstest. 
 Konsernet benytter følgende kriterier for å vurdere om det 
foreligger indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi: 

fall i eiendelens markedsverdi 
endringer i langsiktig avkastningskrav som kan påvirke 
diskonteringsrenten som benyttes ved beregning av 
eiendelens bruksverdi 
planer om restrukturering eller avvikling  
eiendelens inntjening er lavere enn forventet 

13. PENSJONER 
Ytelsesbasert ordning 
I en ytelsesbasert ordning er arbeidsgiver forpliktet til å yte 
fremtidig pensjon av nærmere angitt størrelse.  
 Utgangspunktet for beregning av pensjonskostnader er 
lineær fordeling av pensjonsopptjening mot sannsynlig 
akkumulert forpliktelse ved pensjoneringstidspunktet. 
Kostnadene beregnes ut fra årets påløpte pensjonsrettigheter 
fratrukket avkastning på midler avsatt til dekning av pensjoner. 
 Pensjonsforpliktelser som administreres gjennom livsfor-
sikringsselskap, vurderes mot pensjonsmidler i ordningen. Når 
samlede pensjonsmidler overstiger beregnet pensjonsforpliktelse 
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på balansetidspunktet, klassifiseres nettoverdien som eiendel i 
balansen dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan 
benyttes mot fremtidige forpliktelser. Når pensjonsforpliktelsene 
overstiger pensjonsmidlene, klassifiseres nettoforpliktelsen som 
gjeld i balansen. Hver ordning vurderes for seg. 
 Pensjonsforpliktelser som ikke administreres gjennom 
livsforsikringsselskap, oppføres som gjeld i balansen. 
 Pensjonsforpliktelsene beregnes som nåverdien av de esti-
merte fremtidige pensjonsytelsene som regnskapsmessig anses 
opptjent på balansedagen. Ved beregning av pensjonsforpliktels-
ene benyttes aktuarmessige og økonomiske forutsetninger om 
blant annet levealder, lønnsvekst og førtidspensjonering. Forut-
setningen om diskonteringsrente er fastsatt ut fra ti-års stats-
obligasjonsrente på balansedagen med et tillegg for å hensynta 
relevant løpetid for forpliktelsene. 
 Estimatavvik blir regnskapsført over gjennomsnittlig gjen-
værende opptjeningstid i den utstrekning avviket overstiger det 
høyeste av 10 prosent av pensjonsmidlene eller 10 prosent av 
pensjonsforpliktelsene.  
 Den økonomiske konsekvensen av endringer i pensjons-
planer inntektsføres eller kostnadsføres ved planendrings-
tidspunktet, med mindre rettighetene etter den nye pensjons-
planen er betinget av at arbeidstageren blir værende i tjeneste 
en spesifisert periode. 
 Pensjonskostnaden er basert på forutsetninger fastsatt ved 
periodens begynnelse. Pensjonskostnader klassifiseres som 
personalkostnader i regnskapet. Pensjonskostnader og pensjons-
forpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift.  
 En vesentlig andel av konsernets pensjonsordninger i Norge 
administreres gjennom konsernets livsforsikringsselskap Vital 
Forsikring ASA. Det foretas ingen elimineringer vedrørende 
konsernets pensjonsforpliktelser og -midler i balansen eller for 
pensjonskostnader og premieinntekter i resultatregnskapet.  

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 kollektive pensjonssparing. Den 
fremtidige pensjonen vil avhenge av størrelsen på tilskuddet og 
den årlige avkastningen på pensjonssparingen. Konsernet har 
ingen ytterligere forpliktelse knyttet til levert arbeidsinnsats 
etter at det årlige innskuddet er betalt. Det er ingen avsetning 
for påløpte pensjonsforpliktelser i slike ordninger. Innskudds-
baserte pensjonsordninger blir kostnadsført direkte. 

14.  INNTEKTSSKATT  
Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret, 
eventuell betalbar skatt for tidligere år, samt endring i utsatt 
skatt på midlertidige forskjeller. Midlertidige forskjeller er for-
skjeller mellom regnskapsført verdi i balansen av en eiendel eller 
en forpliktelse og eiendelens eller forpliktelsens skattemessige 
verdi. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skatte-
regler som gjelder på balansedagen eller som med overveiende 
sannsynlighet ventes vedtatt, og som antas å skulle benyttes 
når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte 
skatten skal gjøres opp. De viktigste midlertidige forskjellene 
gjelder pensjoner, avskrivninger på driftsmidler og eiendommer, 
nedskrivning på goodwill og verdiendring på enkelte finansielle 
eiendeler og gjeld. 
 Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er 
sannsynlig at den vil kunne benyttes mot fremtidig skattepliktig 
inntekt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel i skattekonsernet blir 
nettoført i DnB NORs balanse. 
 Betalbar og utsatt skatt blir ført mot egenkapitalen dersom 

skatten gjelder poster som i samme eller tidligere perioder er 
ført mot egenkapitalen. 

15. FORPLIKTELSER TIL  
 FORSIKRINGSTAGERNE  

Forsikringstekniske avsetninger i  
livsforsikring
Klassifisering av kontrakter   
Vitals produkter består av kollektiv pensjonsforsikring, kollektiv 
foreningsforsikring, individuell kapitalforsikring, individuell rente- 
og pensjonsforsikring, produkter med investeringsvalg og 
gruppelivsforsikring. Vital tilbyr også skadeforsikring innenfor 
personrisiko, hovedsakelig bestående av lovbestemt yrkesskade 
og tilhørende dekninger.  

Forsikringstekniske avsetninger i henhold til Forsikringsloven 
består av premiereserve, tilleggsavsetninger, kursregulerings-
fond, erstatningsavsetning, risikoutjevningsfond, administra-
sjonsavsetning og andre tekniske avsetninger. I tillegg inngår 
premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond  
i de forsikringsmessige avsetningene. Foruten risikoutjevnings-
fondet og administrasjonsavsetning som klassifiseres som egen-
kapital, er samtlige av de forsikringsmessige avsetningene 
klassifisert som kundeforpliktelse.  
 Premiereserve er avsetning for å sikre fremtidige forsikrings-
messige forpliktelser overfor forsikringstagerne og forsikrede. 
Premiereserven er beregnet som forsikringsteknisk kontantverdi, 
det vil si nåverdien av selskapets totale forsikringsforpliktelser 
inklusive kostnader, med fradrag av kontantverdien av fremtidig 
avtalt premie.  
 Tilleggsavsetningene er en betinget kundetildelt avsetning 
hvor årets endring føres i resultatregnskapet. Finanstilsynet  
har gitt bestemmelser om maksimal tilleggsavsetning per 
kontrakt. 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 årsoppgjørs-
disposisjonene. Tilleggsavsetninger kan anvendes til dekning  
av renteunderskudd når årets avkastning er lavere enn den 
garanterte renten. 
 Kursreguleringsfondet tilsvarer summen av urealiserte 
gevinster på finansielle omløpsmidler som inngår i kollektiv-
porteføljen. 
 Erstatningsavsetningen skal dekke selskapets forventede 
erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved regn-
skapsårets utgang ikke er oppgjort av eller meldt til selskapet. 
Erstatningsavsetningen tilsvarer bare midler som ville ha 
kommet til utbetaling i regnskapsåret dersom erstatningstilfellet 
var ferdigbehandlet. 
 Risikoutjevningsfond kan benyttes til å dekke underskudd  
på risikoresultat og styrking av premiereserve ved endring av 
demografiske forutsetninger i beregningsgrunnlaget. Hvert  
år kan det avsettes inntil 50 prosent av selskapets samlede 
risikoresultat til risikoutjevningsfondet. Den årlige avsetningen 
vurderes i forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonene. Risiko-
utjevningsfondet klassifiseres som egenkapital i balansen. 
 Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier fra 
forsikringstagerne i individuell og kollektiv pensjonsforsikring.
Pensjonistenes overskuddsfond tilføres andel av årets overskudd 
og benyttes til styrking av premiereserven for pensjonister i for-
bindelse med regulering av pensjonsutbetalinger.  
 Avsetninger knyttet til investeringsavtaler representerer 
markedsverdien av investerte kundemidler til enhver tid.  
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Klassifisering av forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen
Forsikringsforpliktelser der kunder bærer risikoen, representerer 
markedsverdien på investerte kundemidler i produkter med 
investeringsvalg, som styres av og tilordnes hver kunde. 

Vurdering av forpliktelser til forsikringstagere
Forpliktelsene skal stå i rimelig forhold til den risiko som over-
tas. Dette sikres gjennom kontinuerlig oppfølging og overvåking 
av eksisterende bestand. Videre skal alle tariffer som selskapet 
utarbeider, meldes til Finanstilsynet, da Finanstilsynet har over-
ordnet kontrollansvar for å påse at premiene som benyttes er 
tilstrekkelige. Det gjøres en løpende vurdering av beregnings-
grunnlagene som benyttes. 
 For kollektiv pensjonsforsikring ble grunnlaget for beregning 
av premiereserve endret 1. januar 2008 med nye forutsetninger 
om levealder og sivilstand. For eksisterende kontrakter av indivi-
duell pensjonsforsikring benyttes eldre beregningsgrunnlag for 
store deler av porteføljen.  
 Grunnlagene for beregning av uførerisiko er av nyere dato 
og tar hensyn til den økning av uførhet som er observert i 
samfunnet generelt. Nye tariffer for kollektiv uførepensjon ble 
tatt i bruk i selskapet i 2005. For kommunale ordninger ble ny 
tariff innført fra 1. januar 2004. 
 Grunnlagsrenten brukes til beregning av nåverdien av frem-
tidige premier, ytelser og forsikringsmessige avsetninger. 
Finanstilsynet setter til enhver tid høyeste nivå på grunnlags-
renten, vurdert med basis i langsiktige statsobligasjonsrenter. 
Fra 1. januar 2006 er maksimal grunnlagsrente for nye 
kontrakter 2,75 prosent. For kontrakter tegnet før 1. januar 
2006 er grunnlagsrenten generelt mellom 3 og 4 prosent. 

Tilstrekkelighetstest 
Konsernet gjennomfører en årlig tilstrekkelighetstest for å 
kontrollere at nivå på premiereservene står i forhold til for-
pliktelsene overfor kundene. Testen er nærmere beskrevet  
i note 18 Forsikringsrisiko. 

Resultatføring av endring i forpliktelser til 
forsikringstagerne
Forsikringspremier og erstatninger regnskapsføres med de beløp 
som opptjenes og påløper i året. Periodisering av opptjent 
premie ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikrings-
fondet. 
 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.  
 I "Netto gevinster på eiendeler i Vital" inngår avkastning og 
gevinster, fratrukket alle tap, og justert for avsetning til eller 
oppløsning av kursreguleringsfond. 
 I "Garantert avkastning og tildeling til forsikringstagere  
i Vital" inngår selskapets garanterte rente til kundene samt 
kundenes andel av overskudd inklusive tilleggsavsetninger. 
 Premieinntekter og erstatninger inneholder de elementer 
som legges til grunn ved beregning av risikoresultatet. Den 
andelen av innbetalinger fra kundene som avsettes til 
forsikringsfondene, balanseføres. 
 Kundene belastes administrasjonskostnader gjennom 
premieinnbetaling, avkastning og frigjøring av reserver. Samlet 
belastning av kundene inngår i "Provisjonsinntekter m.v.". 
Driftskostnader og provisjonskostnader inngår etter art i 
konsernets resultat.   

Forsikringstekniske avsetninger i  
skadeforsikring
Forsikringstekniske avsetninger er vurdert i henhold til 
Forsikringsloven med tilhørende forskrifter. Finanstilsynet har 
utformet separate minstekrav for de ulike avsetningstypene. 
Disse er avsetning for ikke opptjent bruttopremie, brutto 
erstatningsavsetning, sikkerhetsavsetning og administrasjons-
avsetning.  
 Avsetningen for ikke opptjent bruttopremie er en periodiser-
ing av forfalte premier. Avsetningen er relatert til de uopptjente 
delene av den forfalte premien.  
 Erstatningsavsetningen skal dekke forventede fremtidige 
erstatningsutbetalinger for skadetilfeller som på balanse-
tidspunktet er inntruffet, men ikke ferdig oppgjort. Dette 
inkluderer både meldte saker (RBNS – reported but not settled) 
og skader som er inntruffet, men ikke meldt ennå (IBNR – 
incurred but not reported). Avsetningene knyttet til kjente 
skader er individuelt vurdert av oppgjørsapparatet, mens IBNR-
avsetningen er basert på erfaringstall, hvor man beregner 
omfanget av etteranmeldte skader basert på statistiske 
modeller. 
 Premieavsetning og erstatningsavsetning skal dekke 
selskapets forventede erstatningsutbetalinger på inngåtte 
forsikringsavtaler. Sikkerhetsavsetningen skal beskytte 
selskapets økonomi mot en uforutsett utvikling i erstatnings-
utbetalingene. Summen av premie-, erstatnings- og sikkerhets-
avsetningen skal med minst 99 prosent sannsynlighet, i samsvar 
med statistiske beregninger, dekke selskapets forpliktelser på 
rapporteringstidspunktet.  

Resultatføring i skadeforsikring 
I " Premieinntekter DnB NOR Skadeforsikring" inngår premie-
inntekter for egen regning. Forsikringspremier inntektsføres i 
takt med forsikringsperioden.  
 I "Erstatninger m.v. DnB NOR Skadeforsikring" inngår 
erstatningskostnader for egen regning og endringer i sikkerhets-
avsetning. Erstatningskostnadene består av betalte brutto-
erstatninger og endringer i brutto erstatningsavsetninger 
redusert for gjenforsikringsandel. 

16. VIRKSOMHETSOMRÅDER  
Rapporteringen av virksomhetsområder er basert på intern 
ledelsesrapportering og ressursallokering. 
 Resultatregnskap og balanseoppstilling for virksomhets-
områder er basert på en sammenstilling av intern finansiell 
rapportering for den funksjonelle organiseringen av DnB NOR-
konsernet i forretningsområder. Tallene for forretningsområdene 
baseres på DnB NORs styringsmodell og konsernets regnskaps-
prinsipper. Tallene bygger på en rekke forutsetninger, estimater 
og skjønnsmessige fordelinger. Se note 3 Segmenter.  
 DnB NORs virksomhet er operasjonelt inndelt i fire for-
retningsområder og fire stabs- og støtteområder. DnB NORD  
blir fulgt opp som et eget resultatområde. Organiseringen i for-
retningsområder er innrettet etter de kundegruppene konsernet 
betjener og for det totale tilbudet av produkter som tilbys.  
  I henhold til styringsmodellen for DnB NOR har forretnings-
områdene fullstendig resultatansvar med tilhørende mål for 
avkastning i forhold til allokert kapital. Alle konsernets kunde-
rettede aktiviteter er fordelt til forretningsområdene med til-
hørende balanseposter, inntekter og kostnader.  
 Over- eller underskuddslikviditet fra forretningsområdene 
plasseres i eller lånes fra konsernets likviditetsfunksjon til 
markedsbetingelser, hvor rentevilkårene er tilpasset bindings-
tiden og konsernets finansieringssituasjon. 
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 Når forretningsområdene samarbeider om levering av 
finansielle tjenester til kunder, prises de interne leveransene  
til markedsvilkår eller simulerte markedsvilkår gjennom avtaler. 
I visse tilfeller der det er særlig vanskelig å finne relevante 
prinsipper og priser for fordeling mellom to samarbeidende 
forretningsområder, har DnB NOR valgt å vise nettobidraget fra 
slike transaksjoner i begge forretningsområdene. Resultat-
effekten av behandlingen av slike transaksjoner elimineres på 
konsernnivå. 
 Tjenester levert fra fellesfunksjoner og staber belastes for-
retningsområdene ut fra leveranseavtaler. Felleskostnader som 
er indirekte knyttet til forretningsområdenes virksomhet, 
belastes forretningsområdenes regnskaper på bakgrunn av 
fordelingsnøkler.  
 En del sentrale funksjoner samt resultat av virksomhet som 
ikke er knyttet til forretningsområdenes strategiske oppgaver,  
er regnskapsmessig samlet i Konsernsenteret. Dette omfatter 
inntekter og kostnader ved konsernets likviditetsstyring, 
inntekter fra posisjonering i egenkapitalinstrumenter utenom 
handelsporteføljen og renteinntekter fra konsernets uallokerte 
kapital. Videre inngår blant annet eierrelaterte kostnader og 
forvaltningsresultatet fra bankens eiendomsportefølje i Konsern-
senterets kostnader.  
 Kapitalavkastning beregnes i forhold til kapitalbehov 
beregnet etter offisielle krav i henhold til Finanstilsynets 
forskrifter, med unntak av Vital og DnB NOR Kapitalforvaltning, 
der bokført egenkapital legges til grunn.  
 Note 3 Segmenter viser også en geografisk inndeling av 
virksomheten, herunder DnB NORD og øvrig internasjonal 
virksomhet.  

17. RESTRUKTURERING 
Dersom det vedtas og kommuniseres planer for restrukturering 
som endrer omfanget av virksomheten eller måten virksomheten 
drives på, vurderes behov for avsetninger til omstillingstiltak. 
Avsetningene vurderes på hvert rapporteringstidspunkt og 
tilbakeføres etter hvert som utgiftene påløper.  

18. KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
Kontantstrømoppstillingene viser kontantstrømmene gruppert 
etter kilder og anvendelsesområder. Kontanter er definert som 
kontanter, fordringer på sentralbanker og fordringer på kreditt-
institusjoner uten oppsigelsesfrist. Kontantstrømoppstillingen 
utarbeides etter direktemetoden. 

19. EGENKAPITAL OG KAPITALDEKNING 

Foreslått utbytte 
Foreslått utbytte inngår som del av egenkapitalen inntil det er 
besluttet på generalforsamlingen. Foreslått utbytte inngår ikke  
i beregning av kapitaldekningen. 

Kapitaldekning
Beregningsregler for kapitalkrav, Basel II, trådte i kraft 1. januar 
2007.  
 For kapitaldekningsberegning gjelder egne konsoliderings-
regler regulert i Konsolideringsforskriften. Ansvarlig kapital og 
nominelle beløp benyttet ved beregning av risikovektet volum vil 
avvike fra DnB NOR-konsernets regnskap, idet tilknyttede 
selskaper som i regnskapet er presentert etter egenkapital-
metoden, inngår etter bruttometoden i kapitaldeknings-
beregningen. Vurderingsreglene i selskapsregnskapene ligger  
til grunn for konsolidering.  

20. VEDTATTE, IKKE IKRAFTTRÅDTE 
STANDARDER OG FORTOLKNIGER 

IFRS 3 (revidert) Virksomhetssammenslutninger 
I forhold til gjeldende IFRS 3 medfører den reviderte standarden 
enkelte endringer og presiseringer som gjelder anvendelsen av 
oppkjøpsmetoden. Forhold som berøres er blant annet goodwill 
ved trinnvise oppkjøp, minoritetsinteresser og betingede veder-
lag. Oppkjøpsutgifter ut over emisjons- og låneopptaksutgifter 
skal kostnadsføres etter hvert som de pådras. Ikrafttredelses-
tidspunktet for revidert IFRS 3 ble satt til 1. juli 2009. Konsernet 
anvender IFRS 3 (R) fra og med 1. januar 2010. IFRS 3 
(revidert) får ikke retrospektiv anvendelse. Den reviderte 
standarden vil påvirke konsernets regnskapsføring av fremtidige 
oppkjøp. 

IAS 27 (revidert) Konsernregnskap og separat 
finansregnskap 
I forhold til gjeldende IAS 27 gir den reviderte standarden mer 
veiledning knyttet til regnskapsføring av endret eierandel i 
datterselskap. Innføringen av den reviderte standarden inne-
bærer at ved tap av kontroll av et datterselskap skal den 
eventuelle gjenværende eierandel i det tidligere datterselskapet 
måles til virkelig verdi og gevinsten eller tapet resultatføres. 
Dagens regler knyttet til fordeling av tap mellom majoritet  
og minoritet endres slik at underskudd skal belastes ikke-
kontrollerende eierinteresser (minoritetsinteresser) selv om 
balanseført verdi av minoritetsinteressen blir negativ. Ikraft-
tredelsestidspunktet var 1. juli 2009. Konsernet anvender IAS 
27 (R) fra og med 1. januar 2010. Den reviderte standarden vil 
påvirke konsernets regnskapsføring av fremtidige oppkjøp og 
eventuelle salg/kjøp av resterende eierandeler i datterselskaper. 

IFRS 9 Finansielle instrumenter - klassifikasjon og måling 
I ny IFRS 9 reduseres antall målekategorier for finansielle 
eiendeler fra fire til to; amortisert kost og virkelig verdi. Det  
vil fortsatt være adgang til å bruke virkelig verdi-opsjonen for 
finansielle instrumenter som i utgangspunktet skal måles til 
amortisert kost, dersom virkelig verdi-måling vil redusere eller 
eliminere måleinkonsistens. Det vil ikke lenger være tillatt å 
måle unoterte egenkapitalinstrumenter til kost. 
 For at et finansielt instrument skal måles til amortisert kost 
må det finansielle instrument ha grunnleggende lånetrekk og 
styres på basis av kontraktfestede kontantstrømmer. Dersom 
kriteriene for å måle det finansielle instrumentet til amortisert 
kost ikke er oppfylt skal instrumentet måles til virkelig verdi. 
  Den nye standarden gjør det nødvendig å gjennomgå 
nåværende klassifikasjon av alle finansielle instrumenter i 
konsernets balanse.  
 I hovedsak vil utlån til kunder som i dag måles til amortisert 
kost, antas fortsatt å kunne måles til amortisert kost etter nye 
regler.  
 Aksjer og finansielle derivater vil fortsatt måles til virkelig 
verdi.  
 Sertifikater og obligasjoner som holdes for trading skal 
måles til virkelig verdi. Sertifikater og obligasjoner som inngår i 
kategorien holde til forfall vil kunne vurderes målt til amortisert 
kost hvis konsernet har til hensikt å realisere instrumentenes 
kontraktfestede kontantstrømmer. Kontraktbetingelser og 
konsernets forretningsmodell må vurderes konkret for det 
enkelte instrument. 
 Egenkapitalinstrumenter vil ikke tilfredsstille vilkårene for 
måling til amortisert kost. Etter den nye standarden vil ikke 
unoterte egenkapitalinstrumenter kunne måles til kost. 
Endringen vil ikke påvirke målingen av konsernets egenkapital-
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instrumenter, da disse måles til virkelig verdi.  
 Konsernet vil fremover vurdere effekten av ny IFRS 9. For  
å kunne foreta en fullstendig vurdering av de regnskapsmessige 
effektene ved ny klassifikasjon og måling av konsernets finan-
sielle instrumenter, anses det hensiktsmessig å avvente ferdig-
stillelsen av alle faser av prosjektet til ny IAS 39.  
 Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 9 er satt til 1. januar 
2013, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. 
Konsernet forventer å anvende standarden fra og med 1. januar 
2013. 

Endringene nedenfor antas å ikke i vesentlig grad påvirke 
konsernets anvendelse av regnskapsprinsipper eller note-
opplysninger: 

Endring til IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning 
og måling – sikring av komponenter av risiko 
Endringene i standarden gir ytterligere veiledning for sikring av 
ensidig risiko og inflasjonsrisiko. Ikrafttredelsesdato var 1. juli 
2009. Konsernet vil anvende endringen i IAS 39 fra og med 
1. januar 2010.  

IFRIC 16 Sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk 
virksomhet
Fortolkningen klargjør hvilke typer sikringer som vil kunne 
kvalifisere for sikringsvurdering og hvilke risikoer som vil kunne 
sikres. Tolkningen hadde ikrafttredelsestidspunkt 1. juli 2009. 
Konsernet vil anvende IFRIC 16 fra 1. januar 2010.  

Endring til IAS 32 Finansielle instrumenter – presentasjon 
–Classification of Rights Issues 
Endringen i IAS 32 innebærer at tegningsretter utstedt i annen 
valuta enn foretakets funksjonelle valuta skal kunne klassifiseres 
som egenkapitalinstrumenter. Ikrafttredelsestidspunkt er satt til 
1. februar 2010. Konsernet forventer å anvende endringene fra 
og med 1. januar 2011. 

IAS 24 Opplysninger om nærstående parter (revidert) 
Den reviderte standarden klargjør og forenkler definisjonen  
av nærstående parter. Ikrafttredelsestidspunktet er satt til 
1. januar 2011, men endringen er fortsatt ikke godkjent av EU. 
Konsernet forventer å anvende revidert IAS 24 fra og med 
1. januar 2011. 

Endring til IFRS 2 Aksjebasert betaling – Group Cash-
settled Share-based Payment Transactions   
Det er i IFRS 2 gitt mer veiledning om aksjebasert betaling gjort 
opp i kontanter. Definisjonen av aksjebasert betaling er endret 
noe. Endringen er ikke godkjent av EU. Ikrafttredelsestidspunkt 
for endringen er 1. januar 2010.

IFRIC 12 Tjenesteutsettingsordninger 
IFRIC 12 gjelder offentlige tjenestebevilgninger knyttet til infra-
struktur gitt til privat sektor når den offentlige myndigheten 
regulerer eller kontrollerer tjenestene. Tolkningen hadde ikraft-
tredelsestidspunkt 29. mars 2009.  

Endring til IFRIC 14 og IAS 19 – begrensninger av en 
netto ytelsesbasert pensjonseiendel, minstekrav til 
finansiering og samspillet mellom dem  
Endringen innebærer at foretak som har minimumskrav  
til funding av en pensjonsordning vil kunne balanseføre 
forskuddsbetaling av premiekrav i en ytelsesbasert pensjons-
ordning. Endringen til IFRIC 14 har ikrafttredelsestidspunkt 

1. januar 2011, men er fortsatt ikke godkjent av EU. 

IFRIC 15 Avtaler om bygging av fast eiendom 
Endringen innebærer at en rekke prosjekter ikke lenger vil 
kunne anses som anleggsprosjekter etter IAS 11 Anleggs-
kontrakter. Tolkningen er godkjent av EU, og hadde ikraft-
tredelsestidspunkt 1. januar 2010.  

IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 
Tolkningen omhandler regnskapsføring av utdelinger til eiere 
som gjøres opp i andre eiendeler enn kontanter. Tolkningen 
hadde ikrafttredelsestidspunkt 1. november 2009. Konsernet  
vil anvende IFRIC 17 fra 1. januar 2010.  

IFRIC 18 Transfers of Assets from Customer   
Tolkningen gjelder regnskapsføring hos selger når kunden 
overdrar varige driftsmidler til selger som en del av avtalen. 
Tolkningen hadde ikrafttredelsestidspunkt 1. november 2009.  

IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity 
Instruments 
Tolkningen gir veiledning for regnskapsføring av transaksjoner 
når et selskap gjør opp hele eller deler av sine finansielle 
forpliktelser ved utstedelse av egenkapitalinstrumenter. 
Tolkningen har ikrafttredelsestidspunkt 1. juli 2010, men  
er fortsatt ikke godkjent av EU.  

IASBs årlige forbedringsprosjekt 
Det er vedtatt endringer i flere standarder med ikrafttredelse  
i løpet av 2010. Ingen av endringene vil påvirke konsernets 
anvendelse av regnskapsprinsipper eller noteopplysninger.  

IFRS 2 Aksjebasert betaling 
Innskudd av virksomhet ved etablering av felles kontrollert 
enhet og virksomhetssammenslutninger under samme kontroll 
er utenfor virkeområdet til IFRS 2. 

IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet 
virksomhet
Det tas inn presisering om at det kun er opplysningskravene i 
IFRS 5 som gjelder for anleggsmidler holdt for salg og avviklet 
virksomhet.  

IFRS 8 Driftssegmenter 
Det tas inn presisering om at det bare er segmenteiendeler og 
gjeld som rapporteres særlig for interne beslutningsformål som 
det må opplyses om i segmentinformasjonen. 

IAS 1 Presentasjon av finansregnskap 
Det tas inn en presisering om at dersom långiver til enhver  
tid har rett til å konvertere et konvertibelt lån til egenkapital, 
påvirker det ikke klassifiseringen av lånet. 

IAS 7 Kontantstrømoppstillingen 
Det tas inn en presisering om at bare utgifter som balanseføres 
skal inngå i kontantstrøm fra investeringsaktiviteter. 

IAS 17 Leieavaler 
Den særlige omtalen av kriterier for klassifisering som finansiell 
leieavtale for tomter tas ut. 

IAS 18 Driftsinntekter  
Det tas inn mer veiledning til vurdering av om et selskap er 
agent eller selger på egen regning og risiko. 



ÅRSREGNSKAP DnB NOR-KONSERNET

117DnB NOR ÅRSRAPPORT 2009

IAS 36 Verdifall på eiendeler 
Det tas inn en presisering om at driftssegment er det høyeste 
nivået en kan allokere goodwill til i en virksomhetssammen-
slutning. 

IAS 38 Immaterielle eiendeler  
Det tas inn en presisering om at dersom en immateriell eiendel 
kun er identifiserbar sammen med en annen immateriell eiendel, 
kan eiendelene presenteres som én eiendel dersom brukstiden i 
hovedsak er lik. 

IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling  
Det tas inn en presisering om at en forskuddsbetalingsopsjon 
anses å være nært knyttet til vertskontrakten når utøvelses-
prisen er tilnærmelsesvis lik nåverdien av gjenstående rente-
betalinger i vertskontrakten. 
 Det tas inn en presisering om at unntaket for avtaler mellom 
overtaker og overdrager i virksomhetssammenslutninger som 
vedrører fremtidige overdragelser av eiendeler i målselskapet, 
kun gjelder terminkontrakter. 

 Det tas inn en presisering om at gevinster og tap på 
instrumenter i kontantstrømsikringer der den forventede frem-
tidige kontantstrømmen vil lede til balanseføring av et finansielt 
instrument, først skal resultatføres når de sikrede fremtidige 
kontantstrømmene påvirker resultatet. 

IFRIC 9 Revurdering av innebygde derivater 
Det tas inn en presisering om at IFRIC 9 ikke gjelder revurdering 
av innebygde derivater i virksomhetssammenslutninger mellom 
selskaper under samme kontroll eller ved etablering av felles 
kontrollerte enheter. 

IFRIC 16 Sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk 
virksomhet
Det tas inn en presisering om at sikring av nettoinvesteringer  
i utenlandske enheter kan gjennomføres ved hjelp av sikrings-
instrumenter i ethvert konsernselskap.  
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Note 1 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger 

Utarbeidelse av konsernregnskapet medfører at ledelsen gjør estimater og skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker 
effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler og forpliktelser, inntekter og 
kostnader. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive 
forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige på balansetidspunktet.  

Nedskrivninger på utlån 
Dersom objektive indikasjoner for verdifall kan identifiseres, beregnes nedskrivning på utlån som forskjellen mellom regnskapsført verdi i 
balansen og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med lånets effektive rente. Estimering av fremtidig kontant-
strøm baseres på erfaringsmateriale og skjønn basert på de forhold som var inntrådt på balansedagen, både om fremtidig makroøkonomisk 
utvikling og utvikling for de utsatte engasjementene. Estimatene er et resultat av en prosess som involverer forretningsområdene og sentrale 
kredittmiljøer, og representerer beste skjønn. Ved vurdering av nedskrivning på utlån vil det hefte usikkerhet både ved identifisering av utlån 
hvor verdiene er svekket, estimering av beløp og tidspunkt for fremtidige kontantstrømmer, herunder verdivurdering av sikkerheter. Det 
ventes at nedskrivningene på utlån i 2010 trolig vil bli noe lavere enn i 2009. 

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

Gruppenedskrivninger 
Ved hvert balansetidspunkt estimeres verdifall for engasjementer som ikke er fanget opp av individuelle vurderinger. Engasjementer som  
er vurdert individuelt og hvor det ikke er foretatt individuell nedskrivning inngår også i denne kategorien. Engasjementene inndeles i kunde-
grupper hvor makroøkonomiske forhold i hovedsak antas å påvirke kundene likt. Forventet fremtidig kontantstrøm estimeres på bakgrunn av 
forventet tap og estimat for konjunktursituasjonen for de respektive kundegruppene. Forventet tap er basert på tapserfaring innenfor kunde-
gruppene. Konjunktursituasjonen vurderes ved hjelp av en konjunkturindikator som beregnes for de enkelte kundegruppene basert på til-
gjengelig informasjon om markedene. Det benyttes ulike parametre avhengig av kundegruppe. Sentrale parametre er produksjonsgap som er 
et mål på kapasitetsutnyttelse i økonomien, boligprisutvikling og fraktrater innenfor shipping. Konjunkturindikatorene som benyttes viser god 
korrelasjon med historiske nedskrivninger. For å beregne nåverdien av forventede fremtidige kontantstrømmer for engasjementene som er 
gjenstand for gruppenedskrivninger, benyttes observert neddiskonteringsrente beregnet for de individuelt vurderte engasjementene. 

Estimert verdifall på goodwill  
Se note 36 for informasjon om goodwill. 

Virkelig verdi på finansielle derivater og andre finansielle instrumenter  
Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked fastsettes ved å benytte ulike verdsettelsesteknikker. Konsernet 
vurderer og velger metoder og forutsetninger som så langt som mulig er basert på markedsforholdene på balansedagen. Ved verdsettelse av 
finansielle instrumenter hvor observerbare markedsdata ikke er tilgjengelig, vil konsernet gjøre antagelser om hva markedet vil legge til  
grunn ved verdsettelse av tilsvarende finansielle instrumenter. I verdsettelsene kreves det utstrakt bruk av skjønn ved beregning av 
likviditetsrisiko, kredittrisiko og volatilitet. En endring i de nevnte faktorene kan påvirke fastsatt virkelig verdi på konsernets finansielle 
instrumenter. Se også note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi. Virkelig verdi av forpliktelsene i utstedte finansielle garantier 
verdsettes med teknikker som for nedskrivninger på utlån omtalt ovenfor.  

Ved fastsettelse av virkelig verdi av Private Equity-fond, PE, benyttes bransjens anerkjente retningslinjer for verdsettelse av PE. Bransje-
standarden er 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. På balansedagen hadde ikke konsernet tilgang til 
verdsettelser av PE-fondene per 31. desember 2009. Verdivurderingene i konsernregnskapet er derfor basert på mottatte verdsettelser for 
tidligere perioder, korrigert for et tidsetterslep på om lag tre måneder i rapporteringen fra fondene. Tidsetterslepet vurderes etter en vektet 
indeks bestående av parameter for aksjemarkedet representert ved MSCI World som referanseindeks, og parameter for forventet langsiktig 
avkastning på PE-investeringer. Dersom vektet kvartalsvis indeks utvikler seg innenfor et fastsatt pålitelighetsintervall på –2,5/+7,5 prosent-
poeng verdijusteres porteføljeverdien med parameter for forventet langsiktig avkastning. Dersom vektet kvartalsvis indeks utvikler seg 
utenfor pålitelighetsintervallet, foretas full verdijustering i forhold til vektet indeks. Metoden er testet på historiske data, og modellens 
prediksjonsevne vurderes som god. 

Verdivurdering av eiendommer i Vital Forsikring 
Eiendomsporteføljen i Vital Forsikring vurderes til virkelig verdi. Eiendomsporteføljen i Norge er verdivurdert med Vital Forsikrings egen 
modell basert på nåverdi av forventede kontantstrømmer. I tillegg avstemmes de interne vurderingene mot uavhengige eksterne takster. Det 
var økende aktivitet i eiendomsmarkedet andre halvår 2009, men antall relevante referanser i markedet var fortsatt begrenset ved utgangen 
av året. Sentrale parametre i verdivurderingsmodellen er avstemt mot faktiske transaksjoner i markedet.  

Endring i antagelsene om avkastningskravet og nivå på fremtidig leieinntekt etter kontraktsutløp, kan føre til en vesentlig endring av 
eiendomsporteføljens verdi. Se note 33 Investeringseiendommer for forutsetninger som er lagt til grunn ved beregning av virkelig verdi  
av eiendomsporteføljen i Vital Forsikring. 
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Note 1 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger (forts.) 
Pensjonsforpliktelser
Nåverdien av pensjonsforpliktelser avhenger av fastsettelse av økonomiske og aktuarmessige forutsetninger. Enhver endring i disse
forutsetningene påvirker balanseført beløp for pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnaden. 

Diskonteringsrenten er fastsatt med utgangspunkt i 10-års statsobligasjonsrente på balansedagen med et tillegg for å hensynta relevant 
løpetid for forpliktelsene. Forventet avkastning på pensjonsmidlene fastsettes ut fra hvordan pensjonsmidlene er investert og ut fra historisk 
avkastning. Den gjennomsnittlige avkastningen på pensjonsmidlene har historisk vært høyere enn risikofri rente da deler av pensjonsmidlene 
normalt er plassert i papirer med noe høyere risiko enn statsobligasjoner. Avkastningen forventes å være 2 prosentpoeng utover stats-
obligasjonsrente. 

Andre grunnleggende forutsetninger for pensjonsforpliktelsene er årlig lønnsvekst, årlig regulering av pensjoner, forventet G-regulering  
og uttakstilbøyelighet av AFP. Forutsetningene følger oppdatert veiledning om pensjonsforutsetninger fra Norsk Regnskapsstiftelse. 
Sensitivitetsanalyse er vist i note 24 Pensjoner. 

Inntektsskatt  
Konsernet skattlegges for inntekt innenfor mange jurisdiksjoner. Betydelig bruk av skjønn er påkrevd for å fastsette inntektsskatten i 
konsernregnskapet. For mange transaksjoner og beregninger vil det være usikkerhet knyttet til den endelige skatteforpliktelsen. Konsernet 
balansefører skatteforpliktelser knyttet til fremtidige avgjørelser i skatte- og tvistesaker basert på estimater for eventuell ytterligere inntekts-
skatt. Ved vurdering av balanseføring av usikre skatteforpliktelser gjøres en vurdering av hvorvidt forpliktelsen er sannsynlig. Forpliktelsen 
beregnes etter beste estimat. Hvis det endelige utfall av sakene avviker fra opprinnelig avsatt beløp, vil avviket påvirke regnskapsført skatte-
kostnad i den perioden avviket fastslås. 

Betingede utfall  
DnB NOR-konsernet vil, som en konsekvens av omfattende virksomhet i Norge og i utlandet, regelmessig være part i en rekke rettstvister. 
Eventuelle regnskapsmessige effekter vurderes i hvert enkelt tilfelle. Se note 49 Forretninger utenfor balansen, betingede utfall og hendelser 
etter balansedagen.   

Statens tiltakspakke 
I statens tiltakspakke til bankene bytter staten og bankene statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett, OMF. DnB NOR Bank ASA har 
kjøpt obligasjoner fra DnB NOR Boligkreditt som er benyttet som sikkerhet for inngåtte bytteavtaler med Norges Bank. Verdiene av sikker-
hetsstillelsen skal overstige verdien av mottatte statspapirer med en minste sikkerhetsmargin i hele avtaleperioden. Ved utløpet av avtale-
perioden er banken forpliktet til å kjøpe tilbake OMF'ene til opprinnelig salgspris. Banken mottar rentene fra OMF'ene som om disse ikke var 
solgt. Regnskapsmessig vurderer konsernet at betingelsene for fraregning i IAS 39 ikke er oppfylt, da konsernet gjennom bytteavtalene 
beholder risikoen for verdiutviklingen på obligasjonene og de øvrige kontantstrømmene i form av renter. 

Renten som bankene betaler i bytteordningen med Norges Bank fastsettes gjennom auksjoner. DnB NORs vurdering er at markedsprisen på 
statskasseveksler i de siste auksjonene er påvirket av forhold og begrensninger som er spesifikke for den enkelte deltager. For å vurdere 
virkelig verdi av konsernets eksisterende innlån i bytteordningen med Norges Bank er det nødvendig å beregne en forventet rente på stats-
kasseveksler over tid. Konsernet har derfor gjort en vurdering av hva som er normalnivå for renteforskjellen mellom statskassevekselrenten 
og NIBOR med utgangspunkt i utviklingen i rentemarkedet, som er lagt til grunn ved verdsettelse av innlånene per 31. desember 2009. 

Overføring av låneporteføljer 
Ved overføring av låneporteføljer til blant annet Eksportfinans AS vurderer konsernet om kriteriene for fraregning er oppfylt i henhold til IAS 
39. I de tilfeller konsernet beholder kredittrisiko og marginer knyttet til låneporteføljene, anses i hovedsak ikke risiko og avkastning å være 
overført til motpart og låneporteføljene beholdes i konsernets balanse. Per 31. desember 2009 utgjorde slike porteføljer 9 215 millioner 
kroner.

DnB NORD  
Konsernet har en eierandel i Bank DnB NORD AS ("DnB NORD") på 51 prosent. Bank DnB NORD AS er morselskap i DnB NORD-konsernet, og 
har filialer i Danmark, Finland og Estland og datterselskaper i Litauen, Latvia og Polen. Styret for Bank DnB NORD AS ble opprettet med fire 
representanter for hver av eierne, hvorav DnB NOR har styrets leder og NORD L/B har styrets nestleder. DnB NOR har flertall av stemmene 
på generalforsamlingen. Styreleder i Bank DnB NORD AS har ved stemmelikhet dobbeltstemme. I visse saker er det likevel, i henhold til 
aksjonæravtalen, krav om samtykke fra både styrets leder og nestleder. I den forbindelse er det foretatt en vurdering av om gjeldende 
aksjonæravtale kan ha betydning for konsolideringsplikten. Etter en vurdering av vesentlige operasjonelle og driftsmessige forhold, er det 
konkludert med at konsolideringsplikten er gjeldende. Gjennom eierskap, aksjonæravtale og faktisk styring har DnB NOR kontroll med 
virksomheten som medfører at Bank DnB NORD AS vurderes som et datterselskap. DnB NORD-konsernet er derfor konsolidert som et 
datterselskap i DnB NORs konsernregnskap. 
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Note 1 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger (forts.) 

Aksjonæravtalen i DnB NORD gir partene rett til å kreve en evaluering av samarbeidet. Styret i DnB NOR besluttet i desember 2009 å starte 
evalueringsperioden av aksjonæravtalen med virkning fra 31. januar 2010. DnB NOR vil i evalueringsperioden blant annet vurdere eier-
strukturen, herunder vurdere å erverve NORD/LBs eierandel i DnB NORD. Evalueringsperioden vil i henhold til aksjonæravtalen vare ut juli 
2010. Dersom DnB NOR ikke benytter seg av retten til å erverve NORD/LBs eierandel i DnB NORD, vil NORD/LB ha rett til å overdra sin 
eierandel i DnB NORD til DnB NOR eller overta DnB NORs eierandel. Iverksetting av evalueringsperioden anses ikke å være et entydig signal 
om endelig overtagelse av DnB NORD, da det foreligger flere mulige utfall av prosessen. Den regnskapsmessige behandlingen av DnB NORD 
vil bli løpende vurdert gjennom evalueringsperioden. 

Note 2 Endring i konsernstruktur og virksomhet og anleggsmidler holdt for 
salg

Endring i konsernstruktur 
DnB NOR Skadeforsikring 
DnB NOR Skadeforsikring er eiet av DnB NOR ASA og inngår i forretningsområde Retail Norge. Selskapet ble etablert i 2008 og startet sin 
virksomhet 1. januar 2009. Selskapet leverer skadeforsikringsprodukter til privatmarkedet. Distribusjonen skjer primært gjennom øvrige 
konsernselskaper og internett. Selskapet viderefører ti års erfaring med skadeforsikring gjennom agentselskapet Vital Skade. Fra denne 
virksomheten har selskapet i løpet av 2009 blitt tilført over 100 000 forsikringskunder. Vital Skade ble fusjonert inn i DnB NOR
Skadeforsikring i desember 2009. 

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

Selskapet startet sin drift i tredje kvartal 2009, og det ble i løpet av 2009 overført engasjementer med en samlet verdi på 11,5 milliarder 
kroner fra DnB NOR Bank ASA til foretaket. Porteføljen er diversifisert i forhold til størrelse og eiendommenes beliggenhet og type. Over-
føringene skjer i dialog med kundene. DnB NOR Næringskreditt kjøper på lik linje med DnB NOR Boligkreditt forvaltnings- og administrative 
tjenester fra DnB NOR Bank ASA. 

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

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

Virksomheten i Nordisk Tekstil Holding-konsernet, etter eliminering av interne poster med andre enheter i DnB NOR-konsernet, presenteres 
på linjene "Resultat virksomhet og anleggsmidler holdt for salg, etter skatt" i resultatet, "Virksomhet og anleggsmidler holdt for salg" og 
"Virksomhet holdt for salg" i balansen. Resultatet fra virksomheten i Nordisk Tekstil Holding-konsernet etter skatt utgjorde 58 millioner 
kroner for perioden september til desember 2009. Etter eliminering av interne transaksjoner, ble resultatet 80 millioner kroner. I 
rapporteringen av segmenter inngår virksomheten i "Konsernsenter". 
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Note 3 Segmenter   

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

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

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

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

Liv og kapitalforvaltning - har ansvar for livsforsikring, pensjonssparing og kapitalforvaltning.  

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

Resultatregnskap og balanseoppstilling for forretningsområdene er basert på en sammenstilling av intern finansiell rapportering for den 
funksjonelle organiseringen av DnB NOR-konsernet i forretningsområder. Tallene for forretningsområdene er basert på DnB NORs styrings-
modell og konsernets regnskapsprinsipper. Tallene er omarbeidet i samsvar med konsernets gjeldende prinsipper for fordeling av kostnader 
og allokering av kapital mellom områdene og bygger på en rekke forutsetninger, estimater og skjønnsmessige fordelinger. Mellomregnings-
renter mellom forretningsområdene fastsettes med basis i observerbare markedsrenter som for eksempel NIBOR. I tillegg til dette belastes 
områdene for merkostnader knyttet til konsernets langsiktige finansiering. Likviditetsstyringen for konsernet forutsetter at over 90 prosent  
av utlånene finansieres med stabile innskudd og lange innlån. Merkostnadene knyttet til den langsiktige finansieringen belastes forretnings-
områdene.  

Resultatregnskap DnB NOR-konsernet 

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

Netto renteinntekter - ordinær virksomhet 14 495  12 347  5 273    4 492    1 100    708       (251)      (588)      1 462    1 411    554       3 539    22 633  21 910

Renter av allokert kapital 2) 503       1 224    793       1 606    144       305       231       502       96         303       (1 767)   (3 939)                           

Netto renteinntekter 14 998  13 571  6 066    6 097    1 244    1 014    (20)       (86)       1 559    1 714    (1 213)   (400)      22 633  21 910

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

Andre driftsinntekter 3 751    3 716    2 439    2 273    5 999    4 671    3 582    2 988    683       754       (1 554)   (2 597)   14 901  11 805

Netto andre driftsinntekter 3 756    3 717    2 525    2 334    5 999    4 671    3 582    2 988    684       754       (1 552)   (2 027)   14 994  12 438

Driftskostnader 9 177    8 978    1 784    1 970    1 898    1 738    2 098    2 060    1 418    1 396    327       361       16 701  16 503

Avskrivninger og nedskrivninger
  varige og immaterielle eiendeler 1 008    642       22         50         15         11         113       93         1 172    308       (119)      1 113    2 210    2 217    

Sum driftskostnader 10 185  9 620    1 806    2 021    1 913    1 749    2 211    2 153    2 589    1 704    207       1 473    18 911  18 721

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 8 569    7 669    6 785    6 410    5 331    3 936    1 351    748       (347)      764       (2 972)   (3 900)   18 717  15 627

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

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

Driftsresultat før skatt 6 984    6 402    5 657    6 216    5 331    3 935    1 351    748       (4 289)   (605)      (4 001)   (4 525)   11 032  12 170

Skattekostnad                                                                                                                                                4 086    3 252    

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

Resultat for regnskapsåret                                                                                                                        (3 922)   (4 525)   7 026    8 918    

    DnB NOR-     Storkunder og      DnB NOR      Liv og     virksomhet/

    konsernet     Retail Norge      internasjonal      Markets      DnB NORD     kapitalforvaltning     elimineringer 1)

    Øvrig
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Note 3 Segmenter (forts.) 

Balanser DnB NOR-konsernet 

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

Netto utlån til kunder 3) 727       703       335       410       8           9           3           3           68         99         (21)       (19)       1 120    1 204    

Investering i tilknyttede selskaper 4) 2           2           3           3           

Virksomhet og anleggsmidler holdt for salg                                                                                                1           0           1           0           

Andre eiendeler 14         40         18         21         676       786       233       223       15         17         (257)      (462)      699       624       

Totale eiendeler 741       744       354       431       684       794       236       226       83         116       (275)      (479)      1 823    1 832    

Midler til forvaltning                                                                        253       309                                                       253       309       

Sum forvaltede midler 741       744       354       431       684       794       489       535       83         116       (275)      (479)      2 077    2 141    

Innskudd fra kunder 3) 370       366       193       216       28         15         0           0           20         24         (4)         (6)         608       617       

Virksomhet holdt for salg                                                                                                                        0           0           0           0           

Annen gjeld 352       358       130       189       651       774       227       218       56         85         (301)      (489)      1 114    1 134    

Sum gjeld 722       724       324       405       679       789       227       218       75         109       (304)      (495)      1 722    1 750    

Allokert kapital 5) 19         20         30         26         6           5           9           8           8           7           30         17         101       81         

Sum gjeld og egenkapital 741       744       354       431       684       794       236       226       83         116       (275)      (479)      1 823    1 832    

    elimineringer     konsernet

    DnB NOR-    virksomhet/

    Øvrig

     Markets      kapitalforvaltning

     Liv og

     DnB NORD     internasjonal

     Storkunder og      DnB NOR

     Retail Norge

1) Øvrig virksomhet/elimineringer:

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

Netto renteinntekter - ordinær virksomhet (96)            (163)       650           3 703     554           3 539     

Renter av allokert kapital 0               0            (1 767)       (3 939)    (1 767)       (3 939)    

Netto renteinntekter (96)            (163)       (1 117)       (237)       (1 213)       (400)       

Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden 0               0            2               570        2               570        

Andre driftsinntekter (1 649)       (1 974)    (436)          (223)       531           (400)       (1 554)       (2 597)    

Netto andre driftsinntekter (1 649)       (1 974)    (436)          (223)       533           170        (1 552)       (2 027)    

Driftskostnader (533)          (377)       859           738        327           361        

Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler 0               0            (119)          1 113     (119)          1 113     

Sum driftskostnader (533)          (377)       740           1 851     207           1 473     

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt (1 649)       (1 974)    0               (9)          (1 323)       (1 917)    (2 972)       (3 900)    

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

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

Driftsresultat før skatt (1 649)       (1 974)    0               0            (2 353)       (2 551)    (4 001)       (4 525)    

          Totalt

          Eliminering av

          dobbeltføringer           elimineringer

          Andre

          Konsernsenter *)

 Elimineringene gjelder i stor grad interne tjenester fra støtteenhetene til forretningsområdene og mellom forretningsområdene. Videre elimineres 
mellomværende mellom selskaper som inngår i konsernet og gevinster og tap på transaksjoner mellom disse selskapene. I den løpende ledelses-
rapporteringen og resultatoppfølgingen inngår nettoresultatet av kundeforretninger som utføres i samarbeid mellom i hovedsak DnB NOR Markets 
og kundeområdene i begge områdene. Dobbelføringene elimineres på konsernnivå. 

 Konsernsenteret omfatter Operations, HR, IT, Konsern finans og risikostyring, Marked og kommunikasjon, Corporate Centre og det deleide selskapet 
Eksportfinans AS, samt investeringer i IT infrastruktur og aksjonærrelaterte kostnader. Konsernsenteret inneholder også den delen av konsernets 
egenkapital som ikke er allokert ut til forretningsområdene. 

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

Rente av uallokert egenkapital og andre ufordelte poster 439           440           

Tildeling til ansatte 131           0               

Inntekter fra egenkapitalinvesteringer 6) 87             (1 391)       

Goodwillnedskrivninger 0               (826)          

Finansieringskostnad goodwill (49)            (238)          

Eksportfinans AS (200)          570           

Eierkostnader (kostnader vedrørende aksjonærforhold, investorrelasjoner, strategisk planlegging m.v.) (208)          (247)          

Netto renteinntekter DnB NOR ASA (401)          (277)          

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

Porteføljesikring Treasury og virkelig verdi på utlån (1 217)       (415)          

Øvrig 256           516           

Driftsresultat før skatt (2 353)       (2 551)       

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

innskudd fra kredittinstitusjoner med 16,9 milliarder kroner i 2009 og 19,6 milliarder i 2008. Innskudd i og fra banker er ikke inkludert. 
4) Se note 34 Investering i tilknyttede selskaper. 
5) Allokert kapital er beregnet på grunnlag av intern måling av risikojustert kapital.  
6) Verdien av investeringen i Oslo Børs VPS Holding ASA ble redusert med 576 millioner kroner i 2008.  
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Note 3 Segmenter (forts.) 

Nøkkeltall DnB NOR-konsernet 

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

Kostnadsgrad 1) 53,2      55,1      21,0      24,0      26,4      30,8      62,1      74,2      73,5      63,7                              48,3      51,4      

Innskuddsdekning per 31.12 2) 50,9      52,1      57,7      52,8                                                      29,0      24,7                              54,2      51,2      

Avkastning allokert kapital 3) 26,1      23,6      13,4      17,4      69,8      58,0      16,6      3,2        (34,4)     (5,8)                              12,6      15,3      

Antall årsverk per 31.12 4) 5 090    5 241    1 061    1 115    647       655       961       1 169    3 174    3 597    2 385    2 280    13 317  14 057

   DnB NOR-

     internasjonal

    Øvrig     Storkunder og      DnB NOR

    konsernet

     Liv og

     Retail Norge      Markets      DnB NORD     kapitalforvaltning     virksomhet

1) Sum driftskostnader dividert på sum inntekter. Kostnadene er eksklusive goodwillnedskrivninger. 
2) Innskudd fra kunder dividert på netto utlån til kunder. Innskudd fra kunder og netto utlån til kunder inkluderer kredittinstitusjoner. 
3) Avkastningen er beregnet på grunnlag av intern måling av risikojustert kapital.   
4) Endring i avtalen Posten Norge innebar at 162,6 årsverk ble overført fra Posten Norge 1. mai 2009. Regnskapsmessig er kostnader og tilhørende 

årsverkstall inkludert fra første kvartal 2009. I forbindelse med sentraliseringen av IT-funksjonen i 2009 er om lag 200 årsverk overflyttet fra andre 
enheter i konsernet til IT-enheten. 

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

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

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

Inntekter i ulike segmenter DnB NOR Markets 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Valuta og rente- og råvarederivater 1 665                             1 936                             

Investeringsprodukter 766                                574                                

Corporate Finance 570                                643                                

Verdipapirtjenester 190                                333                                

Sum kundeinntekter 3 191                             3 486                             

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

Andre inntekter fra egenhandel 2 761                             2 600                             

Totale inntekter fra egenhandel 3 908                             1 893                             

Rente av allokert kapital 144                                305                                

Sum inntekter 7 243                             5 685                             

Liv og kapitalforvaltning 
Liv og kapitalforvaltning bestod i 2009 av Vital Forsikring og DnB NOR Kapitalforvaltning. Liv og kapitalforvaltning oppnådde et driftsresultat 
før skatt på 1 351 millioner kroner i 2009, som var en økning på 603 millioner fra året før. En bedring av finansmarkedene i løpet av året 
bidro til resultatveksten. 

Vital
Vitals driftsresultat før skatt var på 1 156 millioner kroner for 2009, en bedring fra 644 millioner i 2008. Bokført og verdijustert avkastning på 
kollektivporteføljen ble henholdsvis 4,7 og 5,4 prosent i 2009. Avkastning på selskapsporteføljen ble 5,1 prosent for 2009. Ved utgangen av 
2009 var 67,5 prosent av kundemidlene plassert i rentebærende instrumenter. 

DnB NOR Kapitalforvaltning
DnB NOR Kapitalforvaltning hadde et driftsresultat før skatt på 217 millioner kroner i 2009, som var 19 millioner lavere enn året før. En 
reforhandlet avtale med Skandia Liv ga reduserte volumer til forvaltning, men bedre muligheter for å oppnå honorarer gjennom gode
forvaltningsresultater og restrukturering av virksomheten. Restruktureringen er så langt gjennomført ved at New York-kontoret er avviklet, 
London-kontoret er under avvikling og bemanningsreduksjoner og tilpasning av arbeidsprosesser er gjennomført i den øvrig drifts-
organisasjonen. 

DnB NORD 
DnB NORD ble sterkt påvirket av nedgangskonjunkturene, og driftsresultat før skatt ble negativt med 4 289 millioner kroner, sammenlignet 
med et negativt resultat på 605 millioner i 2008. DnB NORDs resultat var preget av en sterk økning i nedskrivninger på utlån som følge av 
den kraftige økonomiske tilbakegangen i Baltikum. DnB NORD hadde utlån på 83,6 milliarder kroner i gjennomsnitt i 2009, som var en økning 
på 11,3 prosent i forhold til 2008, men utlånene ble redusert gjennom året. Netto nedskrivninger utgjorde 3 929 millioner kroner eller 4,70 
prosent av gjennomsnittlige utlån i 2009, en økning fra 1 388 millioner kroner, tilvarende 1,85 prosent, i 2008. DnB NORD venter at 
nedskrivninger på utlån vil bli relativt høye også i 2010. Selskapet vil konsolidere virksomheten, redusere tapene og bedre kostnads-
effektiviteten. Goodwill knyttet til virksomheten i Baltikum ble i 2009 nedskrevet med 619 millioner kroner, mens goodwill knyttet til 
virksomheten i Polen ble nedskrevet med 306 millioner. Nedskrivingene inngår i områdets resultat. For DnB NOR-konsernet utgjorde den 
samlede goodwillnedskrivningen knyttet til DnB NORD 529 millioner kroner i 2009, se note 36 Goodwill og immaterielle eiendeler med 
udefinert levetid. Ved utgangen av 2009 var det klart at DnB NORD vil ha behov for ny kapital i løpet av 2010. DnB NOR vil støtte opp om  
sitt eierskap og sine forpliktelser ved å tilføre nødvendig kapital til DnB NORD i forhold til eierandelen. 

Øvrige enheter – Konsernsenter 
Driftsresultat før skatt i Konsernsenter ble negativt med 2 353 millioner kroner i 2009, sammenlignet med et negativt resultat på 2 551 
millioner i 2008. Resultatandelen fra det tilknyttede selskapet Eksportfinans, inklusive andel av avgitt porteføljegaranti for likviditets-
porteføljen, var negativ med 200 millioner kroner i 2009, mens andelen i 2008 ga et positivt bidrag på 570 millioner. Det gode resultatet i 
2008 skyldtes blant annet store urealiserte gevinster på egen gjeld som følge av økte marginkrav. Gjennom 2009 ble marginkravet redusert, 
og tidligere inntektsføringer reversert. Inntekter fra egenkapitalinvesteringer var 87 millioner kroner i 2009, mens finansuroen medførte tap 
på 1 391 millioner i 2008. På grunn av endringer i kredittmarginer, fikk DnB NOR negative resultateffekter knyttet til egen gjeld, virkelig verdi 
av utlån som vurderes til virkelig verdi og tilknyttede derivater. Til sammen ga dette et negativt resultatbidrag i 2009 på 1 618 millioner 
kroner, sammenlignet med 692 millioner i 2008. Avsetning for generell bonus til ansatte utgjorde 131 millioner kroner i 2009, mens det  
ikke ble gjort tilsvarende avsetning i 2008. Goodwill ble nedskrevet med 826 millioner kroner i 2008 og gjaldt i hovedsak DnB NOR ASAs 
investering i DnB NOR Kapitalforvaltning. Økte gruppenedskrivninger var 1 186 millioner kroner i 2009, en økning på 525 millioner fra året 
før.
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Note 3 Segmenter (forts.) 
Geografiske områder 

Resultatregnskap DnB NOR-konsernet 

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

Netto renteinntekter 1 559    1 714    2 392    1 954    18 682  18 242  22 633  21 910

Netto andre driftsinntekter 684       754       1 773    1 476    12 537  10 208  14 994  12 438

Sum inntekter 2 242    2 468    4 165    3 430    31 220  28 450  37 627  34 347

Balanser DnB NOR-konsernet 

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

Netto utlån til kunder 1) 68         99         162       205       891       901       1 120    1 204    

Sum eiendeler            83         116       290       302       1 450    1 414    1 823    1 832    

Garantier 2           5           7           7           56         73         66         85         

     konsernet
     DnB NOR-

   DnB NORD       Norge
    Øvrig internasjonal

    virksomhet

    Øvrig internasjonal      DnB NOR-
   DnB NORD       Norge    virksomhet      konsernet

1) Netto utlån til kunder inkluderer utlån til kredittinstitusjoner med 5,5 milliarder kroner i 2009 og 12,9 milliarder i 2008. Kundeinnskudd inkluderer 
også innskudd fra kredittinstitusjoner med 16,9 milliarder kroner i 2009 og 19,6 milliarder i 2008. Innskudd i og fra banker er ikke inkludert. 

Produktinformasjon
Se note 19 Netto renteinntekter og note 21 Netto andre driftsinntekter for produktinformasjon.
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Note 3 Segmenter (forts.) 
Vital 
Forretningsområdet Liv og kapitalforvaltning i DnB NOR består av Vital Forsikring ASA og DnB NOR Kapitalforvaltning Holding AS, begge med 
datterselskaper. Vital Forsikring ASA med datterselskaper, heretter kalt "Vital", er fullkonsolidert i DnB NOR-konsernets regnskap. Vitals 
virksomhet er livsforsikring og pensjonssparing. Virksomheten er forskjelligartet fra konsernet for øvrig. Resultatdelingen i livsforsikring 
mellom kunder og eier er beregnet med bakgrunn i særskilte regnskapsregler for slik virksomhet fastsatt av Finansdepartementet. Reglene 
for resultatdeling mellom forsikringstagere og eier gjør at DnB NOR-konsernet som eier delvis har begrenset råderett over midlene og 
resultatet fra livsforsikringsvirksomheten. Tabellene nedenfor viser resultat, balanser og nøkkeltall for Vital.   

Resultatregnskap 1) Vital 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Provisjonsinntekter m.v. 2 209                     2 237                     

Provisjonskostnader m.v. 336                       456                       

Netto gevinster på eiendeler i Vital 13 464                   (813)                      

Garantert avkastning og tildeling til forsikringstagere i Vital 12 712                   (1 027)                   

Premieinntekter m.v. som inngår i risikoresultatet i Vital 4 705                     4 543                     

Erstatninger m.v. som inngår i risikoresultatet i Vital 4 613                     4 407                     

Netto andre driftsinntekter 2 717                    2 132                    

Sum inntekter 2 717                    2 132                    

Lønn og andre personalkostnader 740                       714                       

Andre kostnader 718                       682                       

Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler 103                       90                         

Sum driftskostnader 1 561                    1 487                    

Driftsresultat før skatt 1 156                    644                       

Skattekostnad (175)                      427                       

Resultat for regnskapsåret 2) 1 331                    218                       

1) Tallene inkluderer Vital Forsikring ASA med datterselskaper slik de fremkommer i konsernregnskapet før eliminering av konserninterne 
transaksjoner og balanseposter. 

2) Resultatregnskap etter hovedområder

Vital 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Renteresultat 3 043                    (2 623)                   

Bruk av/(overføring til) tilleggsavsetninger (173)                      2 993                    

Risikoresultat 92                         136                       

Administrasjonsresultat (108)                      (143)                      

Fortjeneste på risiko og rentegaranti 477                       437                       

Inntektsført fra sikkerhetsfond (36)                       (68)                       

Midler overført til livsforsikringskunder 2 138                    89                         

Driftsresultat Vital 1 156                    644                       

Skatt (175)                      427                       

Resultat for perioden i Vital 1 331                    218                       
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Note 3 Segmenter (forts.) 

Balanser 1) Vital 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 4 871                     6 723                     

Utlån til kunder 3 076                     2 623                     

Sertifikater og obligasjoner 52 673                   72 841                   

Aksjer 2) 44 955                   26 964                   

Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 3) 21 337                   16 454                   

Finansielle derivater 2 149                     5 644                     

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 4) 68 128                   57 089                   

Investeringseiendommer 5) 32 766                   32 392                   

Investering i tilknyttede selskaper 19                         19                         

Immaterielle eiendeler 288                       243                       

Utsatt skattefordel 52                         

Varige driftsmidler 43                         45                         

Andre eiendeler 2 109                     3 093                     

Sum eiendeler 232 465                224 129                

Gjeld og egenkapital
Finansielle derivater 1 909                     7 950                     

Forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen 3) 6) 21 337                   16 454                   

Forpliktelser til forsikringstagere i Vital 6) 193 556                 184 791                 

Betalbar skatt 654                       28                         

Utsatt skatt 584                       

Annen gjeld 2 277                     2 851                     

Avsetninger 227                       157                       

Ansvarlig lånekapital 2 489                     2 575                     

Sum gjeld 222 448                215 389                

Aksjekapital 1 321                     1 321                     

Overkursfond 1 175                     1 175                     

Annen egenkapital 7 522                     6 244                     

Sum egenkapital 10 018                  8 740                    

Sum gjeld og egenkapital 232 465                224 129                

1) Tallene inkluderer Vital Forsikring ASA med datterselskaper slik de fremkommer i konsernregnskapet før eliminering av konserninterne 
transaksjoner og balanseposter. 

2) Se note 30 Aksjer, for spesifikasjon av de største aksjeinvesteringene i Vital.  
3) Se note 31 Finansielle eiendeler og forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen. 
4) Se note 32 Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall. 
5) Se note 33 Investeringseiendommer. 
6) Se note 18 Forsikringsrisiko. 

Nøkkeltall Vital 
Prosent 2009 2008 

Bokført avkastning, eksklusive endringer i merverdi på finansielle instrumenter 1) 4,7 1,7

Verdijustert avkastning, eksklusive endringer i merverdi på sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 1) 5,4 0,0

Verdijustert avkastning, inklusive endringer i merverdi på sertifikater
  og obligasjoner, holdes til forfall, og merverdi omløpsmidler 1) 5,7 0,8

Kapitaldekning ved utgangen av perioden 2) 11,6 12,3

Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden 2) 9,7 9,8

Solvensmarginkapital i prosent av krav ved utgangen av perioden 2) 3) 171                       162                       

1) Gjelder kollektivporteføljen. 
2) Finanstilsynet og Finansdepartementet har ikke tilpasset reglene for kapitaldekning eller solvensmarginkapital etter IFRS.  
3) Solvensmarginkapitalen måles mot solvensmarginkravet, som er knyttet opp til selskapets forsikringsmessige forpliktelser. Kravet til livsforsikrings-

selskapenes solvensmarginkapital er regulert i forskrift fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995. 
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Note 3 Segmenter (forts.) 
DnB NOR Skadeforsikring  

Resultatregnskap DnB NOR Skadeforsikring 
Beløp i millioner kroner 2009 2008

Netto renteinntekter 19               6                 

Provisjonsinntekter m.v. 2                 0                 

Provisjonskostnader m.v. 54               0                 

Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi (2)                4                 

Premieinntekter 593              0                 

Erstatninger m.v. 1) 538              0                 

Netto andre driftsinntekter 2                 4                 

Sum inntekter 21               10               

Lønn og andre personalkostnader 65               7                 

Andre kostnader 59               4                 

Sum driftskostnader 124             11               

Driftsresultat før skatt (103)            (1)                

Skattekostnad (25)              0                 

Resultat for perioden (78)              (1)                

1)   Herav sikkerhetsavsetning 83               0                 

Balanser DnB NOR Skadeforsikring 
31. des. 31. des. 

Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 129              61               

Sertifikater og obligasjoner 606              236              

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 100              24               

Utsatt skattefordel 2                 0                 

Andre eiendeler 251              12               

Sum eiendeler 1 089          333             

Gjeld og egenkapital
Forsikringsforpliktelser 704              0                 

Annen gjeld 18               3                 

Avsetninger 26               65               

Ansvarlig lånekapital 50               0                 

Sum gjeld 799             68               

Sum egenkapital 290             265             

Sum gjeld og egenkapital 1 089          333             
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Note 4 Kapitalstyring og kapitaldekning 

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

Etter gjennomføringen av emisjonen i desember 2009, disponering av årets overskudd, utvidelse av virkningsområdet for IRB-målingen samt 
andre kapitaleffektiviserende tiltak, ble kjernekapitaldekningen i DnB NOR-konsernet 9,3 prosent ved utgangen av 2009, mot 6,7 prosent ved 
utgangen av 2008. I beregningen er foreslått utbytte for 2009 holdt utenom kapitalgrunnlaget. Samlet kapitaldekning utgjorde 12,1 prosent, 
mot 9,5 prosent ett år tidligere. Tilførselen av kapital gjennom emisjonen økte dekningsgradene med 1,2 prosentpoeng. Den økte kapitaliser-
ingen gjør DnB NOR-konsernet godt rustet til å møte usikkerhet i den økonomiske utviklingen og økte krav til kapitalisering fra markedet og 
myndigheter og gir konsernet handlingsrom for lønnsom vekst og strukturelle endringer.  

Konsernets kapitalstrategi og utbyttepolitikk er at konsernet reelt sett, basert på likeartede beregningsregler, skal være blant de best 
kapitaliserte finanskonsern i Norden. Videre skal konsernet arbeide mot en rating for langsiktige innlån på AA-nivå. Ved fastsettelse av 
utbytte blir det blant annet tatt hensyn til behovet for å opprettholde en tilfredsstillende soliditet og utviklingen i eksterne rammebetingelser. 
For øvrig fastsettes utbytte ut fra en vurdering av forventet resultat i en normalsituasjon.   

Kapitaliseringen og den tilførte likviditeten til konsernets holdingselskap DnB NOR ASA gir også handlefrihet til å støtte opp under kapitali-
seringsbehov i de deler av virksomheten som er organisert som egne datterselskaper. Det gjelder i første rekke DnB NOR Bank ASA, Vital 
Forsikring ASA og DnB NOR Skadeforsikring AS. 

Etter resultatdisponeringene for 2009 og gjennomført emisjon hadde holdingselskapet DnB NOR ASA en likviditetsreserve på netto 11,6
milliarder kroner, som vil kunne anvendes til styrking av kapitalgrunnlaget i datterselskapene. Ved utgangen av 2009 hadde ingen av datter-
selskapene slike behov, men nye krav til kapitalstyrke er under utvikling både for bank- og forsikringsvirksomheten. DnB NOR ASAs kapital-
styrke og likviditet gir et godt grunnlag for å møte nye kapitalkrav i datterselskapene. 

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

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

Vital hadde en kapitaldekning på 11,6 prosent og en solvensmargin på 171 prosent ved utgangen av 2009, som er godt over de myndighets-
pålagte kravene på henholdsvis 8 prosent og 100 prosent. Årsresultatet på 1,3 milliarder kroner ble tilbakeholdt i selskapet. Denne kapital-
økningen sammen med styrkingen av kursreguleringsfondet og tilleggsavsetningene på 1,5 milliarder kroner gjør at Vital kan øke risikoen i 
finansforvaltningen i tråd med kundeløftene i 2010. Fra og med 2013 vil nåværende solvensregler bli erstattet av et felles regelverk for 
kapitalisering av forsikringsselskaper i Europa, Solvens II. Vital forbereder seg til dette blant annet ved å tilpasse styringen av selskapet til 
Finanstilsynets stresstester og tilsynsmetodikk og ved å delta i QIS, Quantitative Impact Studies, organisert av den europeiske tilsyns-
organisasjonen. 

Baselkomiteens arbeid med nye regulatoriske krav til kapitalforhold og likviditet i bank- og finanskonsern konkretiserte seg i et forslag som 
ble sendt ut 17. desember 2009. Forslagene ble gitt en høringsfrist til 16. april 2010. Det ventes at de nye reglene vil gi forhøyede krav til 
kapitalisering, kapitalens sammensetning, likviditetsbuffere og finansieringsstruktur. Det ventes at DnB NOR med sin kapitalstruktur vil være 
relativt godt rustet til å møte de nye kravene. Styret vil fortløpende vurdere kapitaliseringsbehovet i lys av den internasjonale utviklingen. 
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Note 4 Kapitalstyring og kapitaldekning (forts.) 

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

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

Ansvarlig kapital DnB NOR Bank- 
DnB NOR Bank ASA konsernet DnB NOR-konsernet 

Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 

Aksjekapital 17 514         17 514         17 514         17 514         16 231         13 327         

Øvrig egenkapital 54 948         51 702         65 800         59 969         85 172         67 949         

Egenkapital 72 462         69 217         83 314         77 483         101 403       81 275         

Fradrag

Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 0                 0                 (3)                (1)                (119)            (152)            

Goodwill (1 650)          (1 657)          (3 853)          (4 737)          (5 653)          (6 854)          

Utsatt skattefordel (1 153)          (10)              (295)            (306)            (300)            (316)            

Andre immaterielle eiendeler (912)            (516)            (1 980)          (1 584)          (2 270)          (1 842)          

Avsatt utbytte 0                 0                 (3 750)          0                 (2 850)          0                 

Urealiserte gevinster på varige driftsmidler 0                 0                 (30)              (30)              (30)              (30)              
50 prosent av bokførte verdier av ansvarlig kapital i
   andre finansinstitusjoner (1 033)          (1 070)          (1 033)          (1 070)          (2)                0                 

50 prosent av justert forventet tap, IRB-porteføljer (101)            (288)            (222)            (339)            (222)            (339)            
Justering for urealisert tap/(gevinst) på gjeld ført til
   virkelig verdi 182              (323)            (404)            (2 284)          (404)            (2 284)          

Tillegg

Andel av nullstilte estimatavvik for pensjonskostnader 1) -                  555              -                  594              -                  608              

Kjernekapital uten fondsobligasjoner 67 796         65 908         71 745         67 726         89 553         70 066         

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

Kjernekapital 76 264         75 649         80 400         77 671         98 208         80 010         

Evigvarende ansvarlig lånekapital  6 830           8 007           6 830           8 007           6 830           8 007           

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

Fradrag
50 prosent av bokførte verdier av ansvarlig kapital i
   andre finansinstitusjoner (1 033)          (1 070)          (1 033)          (1 070)          (2)                0                 

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

Tillegg

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

Tilleggskapital 26 807         30 492         28 597         32 700         29 628         33 770         

Sum tellende ansvarlig kapital 4) 103 071       106 141       108 997       110 371       127 836       113 780

Risikovektet volum 831 885       965 059       960 208       1 120 428     1 052 566     1 200 590

Minimumskrav ansvarlig kapital 66 551         77 205         76 817         89 634         84 205         96 047         

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

Kjernekapitaldekning i prosent 9,2              7,8              8,4              6,9              9,3              6,7              

Kapitaldekning i prosent 12,4             11,0             11,4             9,9              12,1             9,5              

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

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

tillegg til ansvarlig lånekapital i bankkonsernet og DnB NOR-konsernets balanse.  
4) Ansvarlig kapital og nominelle beløp benyttet ved beregning av risikovektet volum vil avvike fra DnB NOR-konsernets regnskap, idet tilknyttede 

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

På grunn av overgangsregler kan minstekrav til kapitaldekning for 2008 og 2009 maksimalt reduseres til henholdsvis 90 og 80 prosent i 
forhold til kravene etter Basel I-reglene. Risikovektet volum for konsernet ved utgangen av 2009 utgjorde 89,1 prosent av tilsvarende volum 
basert på Basel I-reglene. 

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

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

IRB-metode

Foretak 92 955             88 243             45 343             3 627               6 826               

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

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

Standardmetode

Stater og sentralbanker 168 021            169 254            3 791               303                  602                  

Institusjoner 91 338             88 727             22 404             1 792               2 830               

Foretak 864 010            637 537            615 901            49 272             58 385             

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

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

Massemarked rullerende kreditter 59 369             13 441             10 368             829                  734                  

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

Egenkapitalposisjoner 2 499               2 499               2 591               207                  220                  

Verdipapirisering 125 026            125 026            25 115             2 009               1 591               

Sum kredittrisiko, standardmetoden 1 446 117         1 146 951         753 744            60 300             71 306             

Øvrige eiendeler 9 247               9 247               9 247               740                  810                  

Sum kredittrisiko 2 034 123         1 730 023         871 164            69 693             82 786             

Markedsrisiko, standardmetoden 28 825             2 306               2 412               

Herav: Posisjonsrisiko 28 825             2 306               2 146               

Valutarisiko 0                      0                      266                  

Operasjonell risiko 58 776             4 702               4 278               

Netto forsikring, etter elimineringer 96 313             7 705               6 651               

Fradrag (2 512)              (201)                 (80)                   

Sum risikovektet volum og kapitalkrav før overgangsregel 1 052 566         84 205             96 047             

Tillegg i kapitalkravet som følge av overgangsordning 0                      0                      

Sum kapitalkrav 84 205             96 047             

1) EAD (exposure at default), forventet engasjementsbeløp ved mislighold. 
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Note 4 Kapitalstyring og kapitaldekning (forts.) 
Implementering av Basel II 
Videre fremdrift 
Det forventes en betydelig reduksjon i beregningsgrunnlaget ved full gjennomføring av IRB-systemet. IRB-systemet defineres som de
modeller, arbeids- og beslutningsprosesser, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer og rutiner som er knyttet til 
klassifisering og kvantifisering av kredittrisiko. Nedenfor vises tidsplanen for innføring av de ulike rapporteringsmetodene for konsernets 
porteføljer. 

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

Massemarked:

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

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

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

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

- restporteføljer, DnB NOR Finans Standard Standard IRB 1)

Foretak:

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

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

- bedrifter, Nordlandsbanken Standard Avansert IRB Avansert IRB

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

- restporteføljer, DnB NOR Finans   Standard Standard Avansert IRB

- bedrifter, DnB NOR Næringskreditt Standard Avansert IRB Avansert IRB

Institusjoner:

- banker og finansinstitusjoner Standard Standard Avansert IRB

Unntak:

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

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

Rapporteringsmetoder for kredittrisiko ved kapitaldekning 

1) For massemarked skilles det ikke mellom grunnleggende og avansert IRB. 
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Note 5 Risikostyring 

Risikostyring i DnB NOR 
Styret i DnB NOR ASA har et uttalt mål om en samlet lav risikoprofil. DnB NOR Bank-konsernet har som mål å opprettholde en rating på 
langsiktige ordinære innlån tilsvarende AA-nivå. DnB NORs lønnsomhet er blant annet avhengig av evnen til å identifisere, styre og prise 
risiko som oppstår i forbindelse med finansielle tjenester.  

Organisering og fullmaktsstruktur 

Styret. Styret i DnB NOR ASA fastsetter langsiktige mål for risikoprofil. Risikoprofilen operasjonaliseres gjennom rammeverket for 
risikostyring, herunder fastsettelse av fullmakter.  

Fullmakter. Det skal foreligge fullmakter for bevilgninger og posisjons- og handlerammer på alle vesentlige finansielle områder. Alle 
fullmakter er personlige. Fullmakter og overordnede rammer besluttes i styret og kan delegeres i organisasjonen, men enhver videre 
delegering skal godkjennes og følges opp av nærmeste overordnede leder. 

Årlig gjennomgang av rammer. Risikorammene vurderes minst årlig i tilknytning til budsjett- og planarbeidet.  

Uavhengige risikostyringsfunksjoner. Risikostyringsfunksjoner og utvikling av risikostyringsverktøy foregår i enheter som er uavhengig  
av virksomheten i de enkelte forretningsområdene. 

 

Oppfølging og anvendelse 

Ansvarliggjøring. Alle ledere er ansvarlige for risiko innen eget område og må derfor ha full innsikt i og forståelse av risikobildet til enhver
tid.  

Risikorapportering. Risikorapporteringen i konsernet skal sikre at alle ledere har nødvendig informasjon om risikonivå og -utvikling. For  
å sikre kvalitet og tilstrekkelig uavhengighet blir risikorapporteringen organisert og ledet av enheter som er uavhengige av de operative 
virksomhetene.  

Kapitalvurdering. Konsernets kapitalsituasjon og risiko vurderes og oppsummeres i en egen risikorapport til styret i DnB NOR ASA. 

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

Relevante risikomål 

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

Supplerende risikomål. Risiko følges også opp gjennom supplerende risikomål som er tilpasset virksomheten i de enkelte forretnings-
områdene, for eksempel måling av posisjoner mot rammer, nøkkeltall og porteføljerisikomål. 

Risikostyring og internkontroll i DnB NOR-konsernet er nærmere beskrevet i kapitlet "Risikostyring og internkontroll". 

Nærmere om risiko i Vital Forsikring ASA 
Risiko i Vital Forsikring ASA, Vital, omfatter markeds-, forsikrings-, kreditt-, operasjonell og forretningsrisiko. Markeds- og forsikringsrisiko i 
livsforsikring er henholdsvis risiko for at finansavkastningen ikke vil være tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene selskapet har i avtalene med 
kundene, og risiko relatert til endringer i fremtidige forsikringsforpliktelser forårsaket av endringer i forsikredes levealder og uførhet.  

Rammevilkårene for livsforsikring i Norge innebærer at Vital bærer risikoen for å oppfylle de forpliktelser selskapet har i avtalene med 
kundene. Finansavkastningen må være stor nok til å møte den garanterte årlige avkastningen som selskapet har forpliktet seg til overfor 
kundene. I motsatt fall må den manglende avkastningen dekkes ved bruk av tilleggsavsetninger, som er en bufferkapital bygd opp gjennom 
tidligere års overskudd, eller ved at den manglende avkastningen belastes egenkapitalen.  

Styring av Vitals risiko inngår som en del av selskapets strategi vedtatt av styret. Risikosituasjonen i Vital blir sett i sammenheng med 
konsernets samlede risikoprofil gjennom jevnlig behandling i konsernets balansestyringsutvalg (ALCO). Vitals administrerende direktør og 
styre skal bidra til en hensiktsmessig koordinering mellom risikostyring og strategien i Vital og konsernets risikoprofil. Enheten Risikoanalyse 
og kontroll rapporterer, overvåker og følger opp Vitals totale risiko. Enheten er organisert i stab, uavhengig av finansforvaltningen og 
forretningsområdene. 

Det er etablert prosesser i DnB NOR for å vurdere kapitalbehovet i forhold til risikoprofil og kvalitet på etablerte risikostyrings- og kontroll-
systemer. Utvikling i kapitalnivå er en sentral størrelse som hensyntas i den finansielle langtidsplanleggingen. Det er et myndighetskrav å  
ha en slik egenvurdering av risikoprofil og kapitalbehov i DnB NOR konsernet, kalt ICAAP, Internal Capital Adequacy Assessment Process. 
Vital er en del av denne prosessen hvor det gjøres en separat vurdering av kapitalbehovet i Vital. Vurderingen behandles i styret i Vital. 
Egenvurderingen vurderes årlig av Finanstilsynet gjennom SREP, Supervisory Review and Evaluation Process. I denne vurderingen gir 
Finanstilsynet en tilbakemelding på konsernets kapitalisering, herunder Vital.  
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Note 5 Risikostyring (forts.) 

Konsernets risiko tallfestes i form av risikojustert kapitalbehov hvor Vital inngår. Kapitalbehovet reflekterer markeds-, forsikrings-, 
operasjonell og forretningsrisiko. Ansvarlig kapital i Vital holdes på et tilstekkelig nivå sammenlignet med risikojustert kapital, men kapitali-
seringen skal også sikre nødvendige buffere mot de regulatoriske minstekravene til kapitaldekning og solvensmargin. I kapitaliseringen av 
Vital tas det hensyn til at selskapet inngår i DnB NOR-konsernet og at DnB NOR-konsernets egenkapitalreserver også vil kunne utnyttes til 
fordel for Vital.  

Risikojustert kapital for Vital var på 11,2 milliarder kroner ved utgangen av 2009, sammenlignet med 7,9 milliarder ved utgangen av 2008. 
Av 11,2 milliarder kroner utgjør ca. 65 prosent markedsrisiko, 15 prosent forsikringsrisiko, 15 prosent operasjonell risiko og resterende 5 
prosent forretningsrisiko. Det hensyntas diversifiseringseffekter mellom de ulike risikokategoriene. En betydelig økning i eksponeringen mot 
aksjemarkedet bidro til økt risikojustert kapital gjennom året. I tillegg har oppbygging av kursreguleringsfond i 2009 styrket bufferkapital og 
dermed redusert risikojustert kapital. 

I notene 13 til 15 fremkommer markedsrisiko for DnB NOR-konsernet, inklusive risiko vedrørende Vital Forsikrings finansielle instrumenter. 
Ytterligere opplysninger knyttet til risiko ved Vital Forsikrings virksomhet er presentert i notene 16, 17 og 18.  

Risikokategorier
For risikostyringsformål skiller DnB NOR mellom følgende risikoformer:  

Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at konsernets motparter eller kunder ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor DnB NOR-
konsernet. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på motparter eller kunder, herunder kredittrisiko i handelsvirksomheten, landrisiko og 
oppgjørsrisiko. I note 6 fremkommer en vurdering av konsernets kredittrisiko ved utgangen av 2008 og 2009.   

Markedsrisiko er risiko for tap eller reduserte fremtidige inntekter som følge av endringer i markedspriser eller -kurser. Risikoen oppstår 
som følge av bankens usikrede transaksjoner og eksponering i valuta-, rente-, råvare- og egenkapitalmarkedene. I notene 13 til 15
fremkommer en vurdering av konsernets markedsrisiko ved utgangen av 2008 og 2009.   

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

Risiko i Vital Forsikring ASA, Vital, omfatter markeds-, forsikrings-, kreditt-, operasjonell og forretningsrisiko. Markeds- og forsikrings-
risiko i livsforsikring er henholdsvis risiko for at finansavkastningen ikke vil være tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene selskapet har i 
avtalene med kundene, og risiko relatert til endringer i fremtidige forsikringsforpliktelser forårsaket av endringer i forsikredes levealder 
og uførhet. I note 18 fremkommer en vurdering av konsernets forsikringsrisiko ved utgangen av 2008 og 2009. 

Risiko i DnB NOR Skadeforsikring omfatter forsikrings-, markeds-, kreditt-, operasjonell og forretningsrisiko. Forsikringsrisikoen omfatter 
risiko for tap som følge av at forsikringspremien ikke dekker fremtidige skadeutbetalinger. Selskapet er eksponert for markeds- og 
kredittrisiko i investeringsvirksomheten, og det er knyttet kredittrisiko til reassuranseavtalene. 

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

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

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

Risikostyring er et fagfelt i kontinuerlig utvikling, og målemetoder og verktøy forbedres løpende. Som følge av konsernets plan for IRB-
rapportering av nye porteføljer ble nye storkundemodeller tatt i bruk for internrapportering i løpet av 2009. For øvrig har det ikke vært 
særskilte endringer i de beskrevne rutiner og prosedyrer for overvåkning av risiko i 2009. 

Konsentrasjoner av risiko 
Konsentrasjoner av finansiell risiko oppstår når finansielle instrumenter med like karakteristika påvirkes ensartet av endringer i økonomiske 
eller andre faktorer. Identifikasjon av konsentrasjoner av risiko inkluderer skjønnsmessige vurderinger. I konsernets risikostyring er det et 
gjennomgående formål å redusere og kontrollere risikokonsentrasjoner. For kredittrisiko er det et siktemål å unngå større risikokonsen-
trasjoner, herunder store engasjementer med enkeltkunder eller kundegrupper og grupper av engasjementer innenfor høyere risikoklasser, 
bransjer og geografiske områder, se notene 3, 7 og 8. Samlet kredittrisiko per 31. desember 2009 fremkommer i note 6. For markedsrisiko 
begrenses konsentrasjonsrisikoen gjennom rammesetting som sikrer at eksponeringene fordeles på mange instrumenter som gir god diversi-
fikasjon mot endringer i aksje- og valutakurser, endrede råvarepriser og endret rentenivå. Konsentrasjoner av renterisiko er presentert i note 
14. Spesifikasjon av valutarisiko er presentert i note 15. Konsernets største investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis er 
spesifisert i note 30. Konsernet har generelt ingen betydelige konsentrasjoner av risikoer utover kjernevirksomheten, herunder strategiske 
utvalgte områder, enn de som fremkommer av de nevnte noteopplysningene. 



ÅRSREGNSKAP DnB NOR-KONSERNET

135DnB NOR ÅRSRAPPORT 2009

Note 6 Kredittrisiko 

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

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

Balanseposter
Fordringer på sentralbanker 28 246                   49 007                   

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 12 779                   17 657                   

Utlån til kunder 962 873                 1 014 121              

Sum utlån og fordringer vurdert til amortisert kost 1 003 898              1 080 785              

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 49 538                   42 061                   

Utlån til kunder 152 014                 177 513                 

Sum utlån og fordringer vurdert til virkelig verdi 201 552                 219 574                 

Sertifikater og obligasjoner 225 415                 125 571                 

Finansielle derivater 70 072                   136 552                 

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 179 832                 155 156                 

Sum kreditteksponering, balanseposter 1 680 769             1 717 638             

Utenom balanseposter
Finansielle garantier 66 510                   85 399                   

Udisponerte kredittrammer og tilbud 376 282                 361 259                 

Andre forpliktelser 17 697                   25 436                   

Sum kreditteksponering, utenom balanseposter 460 489                472 095                

Total kreditteksponering 2 141 258             2 189 733             

Utlån og fordringer bestemt regnskapsført til virkelig verdi DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Utlån og fordringer bestemt regnskapsført til virkelig verdi 151 286                 177 025                 

Maksimal kreditteksponering 151 286                 177 025                 

Kredittrisiko 2) 717                       526                       

Endring i kredittrisiko 191                       110                       

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

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

DnB NORs risikoklassifisering 1)

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

1 0,01 0,10 Aaa - A3 AAA - A-

2 0,10 0,25 Baa1 - Baa2 BBB+ - BBB

3 0,25 0,50 Baa3 BBB-

4 0,50 0,75 Ba1 BB+

5 0,75 1,25 Ba2 BB

6 1,25 2,00

7 2,00 3,00 Ba3 BB-

8 3,00 5,00 B1 B+

9 5,00 8,00 B2 B

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

     Sannsynlighet for mislighold
     (prosent) Ekstern rating

1) Basert på DnB NORs risikoklassifiseringssystem, hvor 1 representerer lavest og 10 høyest risiko. 



ÅRSREGNSKAP DnB NOR-KONSERNET

136 DnB NOR ÅRSRAPPORT 2009

Note 6 Kredittrisiko (forts.) 

Engasjementer fordelt på risikogrupper DnB NOR-konsernet 
Ubenyttede 

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

Risikogruppe basert på sannsynlighet for mislighold

1 - 4 801                       73                         246                       1 120                     

5 - 6 282                       5                           64                         351                       

7 - 10 93                         3                           16                         112                       

Misligholdte og nedskrevne engasjementer 16                         0                           0                           16                         

Totale engasjementer per 31. desember 2008 1) 1 192                     81                         326                       1 599                     

Risikogruppe basert på sannsynlighet for mislighold

1 - 4 614                       42                         207                       863                       

5 - 6 331                       15                         67                         413                       

7 - 10 151                       5                           24                         180                       

Misligholdte og nedskrevne engasjementer 27                         0                           0                           27                         

Totale engasjementer per 31. desember 2009 1) 1 123                     62                         298                       1 483                     

1) Basert på nominell hovedstol. 

Tapsnivå 1)
2009 2008 

Normaliserte tap inklusive tap av renter i prosent av netto utlån 0,42 0,33

1) Beregning av tapsnivå er basert på en vurdering av sannsynlighet for at tap vil oppstå i fremtiden (misligholdsfrekvens), anslått eksponering på et 
slikt fremtidig tidspunkt og størrelsen på anslått tap (tapsgraden). Beregningene bygger i noen grad på skjønn og estimater. 

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

Reserveringsgrad DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Misligholdte engasjementer (brutto) 19 523                   11 421                   

Nedskrevne engasjementer (brutto) 7 353                     4 871                     

Brutto misligholdte og nedskrevne engasjementer 26 876                   16 292                   

Individuelle nedskrivninger 7 749                     4 370                     

Gruppenedskrivninger 2 969                     1 625                     

Reserveringsgrad (prosent) 39,9 36,8

Sikkerhet for utlån 18 928                   9 789                     

Dekningsgrad (prosent) 110,3 96,9

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

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Uordnet/overtrukket antall dager

  1 - 29 1 210                     2 295                     

30 - 59 451                       854                       

60 - 89 140                       333                       

> 90 441                       326                       

Uordnede utlån uten nedskrivninger 2 242                     3 808                     
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Note 6 Kredittrisiko (forts.) 
Overtatte eiendommer og andre overtatte eiendeler – balanseført verdi
Overtatte eiendeler er eiendeler som overtas av enheter i konsernet i forbindelse med oppfølging av misligholdte og nedskrevne engasje-
menter. Ved overtagelsen verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelt avvik fra balanseført verdi av misligholdt eller ned-
skrevet engasjement ved overtagelsen klassifiseres som nedskrivning på utlån. Overtatte eiendeler balanseføres etter sin art. Ved over-
tagelse av aksjer eller andeler vurderes eierandelen etter prinsippene beskrevet i Regnskapsprinsipper. Ved endelig avhendelse resultatføres 
avviket fra balanseført verdi iht. eiendelens art i regnskapet. Når overtatte eiendeler ikke skal beholdes til varig eie eller bruk, er eiendelene 
kategorisert som kortsiktige. Dersom eiendelene overtas til eget bruk eller for forvaltning og utvikling over tid, er de kategorisert som lang-
siktige. 

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

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

Tilgang faste eiendommer 166                       60                         

Avgang faste eiendommer 139                       32                         

Overtatte eiendommer og andre overtatte eiendeler per 31. desember 224                       197                       

Effekter av endringer i kredittmarginer  
Finansuroen har på generell basis medført økte kredittmarginer og har påvirket verdsettelsen av en rekke poster i DnB NOR-konsernets 
balanse. Gjennom 2009 har det vært en gradvis normalisering av markedene, men kredittmarginene er fortsatt høyere enn før finansuroen. 

DnB NOR-konsernet har en eierandel i Eksportfinans på 40 prosent, og selskapet tas inn i konsernets regnskap etter egenkapitalmetoden. 
Store deler av Eksportfinans' gjeld føres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. I fjerde kvartal 2008 økte investorenes 
avkastningskrav til Eksportfinans betydelig, og selskapet ble også nedgradert. Dette ga betydelige urealiserte gevinster på selskapets 
eksisterende gjeld. DnB NOR-konsernets andel av urealiserte gevinster etter skatt ved utgangen av 2008 utgjorde 1 535 millioner kroner, 
mens andelen ved utgangen av 2009 var redusert til 503 millioner. Urealiserte gevinster på selskapets gjeld vil reversere over løpetiden. 

Lange innlån i norske kroner vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Ved utgangen av 2009 var det et urealisert tap i 
porteføljen på 138 millioner kroner som følge av reduserte kredittmarginer som vil reverseres over lånenes løpetid. Ved utgangen av 2008 
var det en urealisert gevinst på 516 millioner.  
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Note 7 Engasjementer fordelt på kundegrupper 1)    

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

Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 

Personmarkedet 531 761              281                    84 550               616 592              

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

Eiendomsdrift 156 771              1 539                 10 898               169 208              

Industri 46 097               10 345               34 127               90 569               

Tjenesteyting 95 108               5 583                 27 491               128 182              

Handel 36 335               3 326                 21 486               61 148               

Olje og gass 17 063               6 261                 18 490               41 814               

Transport og kommunikasjon 26 105               4 899                 28 380               59 384               

Bygg og anleggsvirksomhet 29 843               7 342                 14 358               51 544               

Kraft og vannforsyning 14 111               8 792                 15 077               37 980               

Fiske og fangst 14 438               395                    3 234                 18 068               

Hotell og restaurant 5 706                 119                    1 179                 7 004                 

Jordbruk og skogbruk 7 664                 58                      889                    8 611                 

Offentlig forvaltning 5 142                 2 958                 4 510                 12 610               

Øvrige kundegrupper 7 044                 2 135                 5 642                 14 821               

Sum kunder, nominell hovedstol etter individuelle nedskrivninger 1 115 690           61 543               298 374              1 475 608           

–  Gruppenedskrivninger, kunder 2 969                 -                        -                        2 969                 

+  Øvrige verdiendringer 2 165                 (207)                   -                        1 958                 

Utlån til kunder 1 114 886         61 336               298 374            1 474 597         

Kredittinstitusjoner, nominell hovestol etter individuelle nedskrivninger 62 228               4 891                 10 933               78 052               

+  Øvrige verdiendringer 89                      0                       -                        89                      

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 62 317               4 891                 10 933               78 141               

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

Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 

Personmarkedet 498 853              339                    71 375               570 567              

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

Eiendomsdrift 180 272              4 238                 20 487               204 998              

Industri 90 020               15 305               40 914               146 239              

Tjenesteyting 87 993               12 752               26 757               127 502              

Handel 47 683               4 513                 22 314               74 510               

Olje og gass 33 315               4 880                 23 970               62 165               

Transport og kommunikasjon 29 847               6 719                 20 676               57 242               

Bygg og anleggsvirksomhet 15 758               6 596                 8 373                 30 727               

Kraft og vannforsyning 14 615               10 428               15 358               40 402               

Fiske og fangst 15 335               118                    2 278                 17 732               

Hotell og restaurant 5 232                 256                    1 663                 7 151                 

Jordbruk og skogbruk 8 155                 33                      992                    9 180                 

Offentlig forvaltning 5 839                 3 345                 3 675                 12 859               

Øvrige kundegrupper 16 964               3 984                 9 827                 30 775               

Sum kunder, nominell hovedstol etter individuelle nedskrivninger 1 187 730           80 470               326 224              1 594 424           

–  Gruppenedskrivninger, kunder 1 625                 -                        -                        1 625                 

+  Øvrige verdiendringer 5 530                 (76)                    -                        5 454                 

Utlån til kunder 1 191 635         80 394               326 224            1 598 254         

Kredittinstitusjoner, nominell hovestol etter individuelle nedskrivninger 59 408               4 825                 11 594               75 827               

+  Øvrige verdiendringer 310                    0                       -                        310                    

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 59 717               4 825                 11 594               76 137               

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

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

Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 

Oslo 195 613              16 326               65 517               277 455              

Østlandet og Sørlandet 376 933              18 681               86 646               482 260              

Vestlandet 137 234              8 708                 35 458               181 400              

Nord-Norge og Midt-Norge 144 002              7 108                 26 947               178 058              

Sum Norge 853 782              50 823               214 568              1 119 173           

Sverige 65 607               1 907                 14 690               82 204               

Storbritannia 33 990               4 765                 3 062                 41 817               

Vest-Europa for øvrig 66 379               3 976                 21 916               92 271               

Russland 1 690                 21                      79                      1 790                 

Estland 2 327                 8                       172                    2 507                 

Latvia 20 531               829                    638                    21 999               

Litauen 26 948               452                    1 666                 29 066               

Polen 12 840               736                    2 231                 15 807               

Øst-Europa for øvrig 143                    15                      1                       159                    

Sum Europa utenom Norge 230 454              12 710               44 456               287 620              

USA og Canada 27 223               166                    28 381               55 770               

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

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

Sum Amerika 46 937               1 313                 39 111               87 361               

Singapore 2) 13 707               770                    2 426                 16 903               

Hong Kong 3 365                 22                      844                    4 231                 

Asia for øvrig 9 025                 491                    1 201                 10 718               

Sum Asia 26 098               1 283                 4 471                 31 852               

Liberia 2) 8 170                 101                    2 176                 10 448               

Afrika for øvrig 1 874                 248                    10                      2 131                 

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

Sum engasjementer 3) 1 185 592           66 510               309 307              1 561 409           

–  Individuelle nedskrivninger 7 674                 76                      -                        7 749                 

–  Gruppenedskrivninger 2 969                 -                        -                        2 969                 

+  Øvrige verdiendringer 2 254                 (207)                   -                        2 047                 

Netto engasjementer 1 177 203         66 227               309 307            1 552 737         

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

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

Beløp i millioner kroner fordringer Garantier kreditter engasjementer 

Oslo 209 963              17 823               57 694               285 480              

Østlandet og Sørlandet 368 721              23 937               80 294               472 953              

Vestlandet 134 703              10 620               39 314               184 637              

Nord-Norge og Midt-Norge 141 225              7 250                 25 906               174 382              

Sum Norge 854 613              59 631               203 209              1 117 452           

Sverige 62 937               4 066                 21 947               88 950               

Storbritannia 38 925               3 344                 7 422                 49 690               

Vest-Europa for øvrig 83 035               12 503               31 684               127 222              

Russland 2 435                 131                    130                    2 695                 

Estland 4 125                 19                      362                    4 507                 

Latvia 27 096               842                    1 200                 29 138               

Litauen 34 877               675                    3 677                 39 229               

Polen 12 535               722                    4 585                 17 842               

Øst-Europa for øvrig 257                    34                      44                      336                    

Sum Europa utenom Norge 266 222              22 335               71 052               359 609              

USA og Canada 41 559               530                    29 575               71 663               

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

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

Sum Amerika 66 967               1 511                 40 843               109 321              

Singapore 2) 16 160               1 194                 6 610                 23 965               

Hong Kong 1 784                 17                      1 695                 3 496                 

Asia for øvrig 12 684               367                    4 207                 17 259               

Sum Asia 30 628               1 579                 12 513               44 720               

Liberia 2) 11 080               1                       4 734                 15 816               

Afrika for øvrig 1 683                 292                    253                    2 228                 

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

Sum engasjementer 3) 1 251 404           85 399               337 818              1 674 621           

–  Individuelle nedskrivninger 4 266                 104                    -                        4 370                 

–  Gruppenedskrivninger 1 625                 -                        -                        1 625                 

+  Øvrige verdiendringer 5 840                 (76)                    -                        5 764                 

Netto engasjementer 1 251 352         85 218               337 818            1 674 390         

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

DnB NOR-konsernet 

Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 

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

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

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

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

Tjenesteyting 1 606         1 313                  913            636                    693            677                    

Handel 1 309         471                     764            315                    545            156                    

Olje og gass 0                328                     0                156                    0                172                    

Transport og kommunikasjon 912            265                     515            134                    397            131                    

Bygg og anleggsvirksomhet 1 314         316                     778            142                    536            174                    

Kraft og vannforsyning 10              27                      5                1                        5                26                      

Fiske og fangst 57              446                     47              79                      10              367                    

Hotell og restaurant 340            112                     135            47                      205            65                      

Jordbruk og skogbruk 245            194                     108            53                      137            141                    

Offentlig forvaltning 0                0                        0                0                        0                0                        

Øvrige kundegrupper 145            103                     24              40                      122            63                      

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

Kredittinstitusjoner 1                10                      1                10                      0                0                        

Totalt nedskrevne lån og garantier 19 847        13 177                7 749         4 370                 12 098        8 807                 

Misligholdte lån og garantier uten

nedskrivninger 7 029         3 115                  -                -                        7 029         3 115                 

Totalt misligholdte og nedskrevne

engasjementer 26 876        16 292                7 749         4 370                 19 127        11 922                

      nedskrivninger       engasjementer
      Brutto nedskrevne       Samlede individuelle       Netto nedskrevne

      engasjementer

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

Note 10 Nedskrivninger på utlån og garantier 

DnB NOR-konsernet 

Beløp i millioner kroner Utlån 1) Garantier Sum Utlån 1) Garantier Sum 

Kostnadsførte konstateringer 547             7                 554             334          1                 335             

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

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

Reduserte individuelle nedskrivninger 675             18               693             213          33               246             

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

Inngått på tidligere konstaterte nedskrivninger 317             0                 317             335          0                 335             

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

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

Konstateringer som er dekket av tidligere års 

individuelle nedskrivninger 1 610          17               1 627          678          0                 678             

20082009

1) Inklusive nedskrivninger på utlån til virkelig verdi. 

Den svake utviklingen i internasjonal økonomi medførte redusert kredittkvalitet og dermed økte nedskrivninger på utlån i 2009. Nedskriv-
ningene økte særlig i de baltiske landene, hvor konsernet er eksponert gjennom DnB NORD. Nedskrivningene økte også innen shipping og 
havneterminaler. Porteføljen av norskrelaterte utlån synes robust og det ble foretatt moderate nedskrivninger. I personmarkedet i Norge var 
det svært lave nedskrivninger som følge av lavt rentenivå, stigende boligpriser og en fortsatt lav arbeidsledighet, blant annet som følge av de 
omfattende stimulansetiltakene norske myndigheter gjennomførte.  
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Note 10 Nedskrivninger på utlån og garantier (forts.) 

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

Konsernet har i løpet av det siste året i betydelig grad trappet opp innsatsen for å sikre verdien av utsatte engasjementer. Det vil fremover 
fortsatt være usikkerhet knyttet til DnB NORD, hvor den økonomiske utviklingen i de baltiske landene vil være avgjørende for nedskrivnings-
behovet. Det er også usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utviklingen i enkelte næringer innenfor den norske og norskrelaterte 
kredittvirksomheten. 

Note 11 Nedskrivninger på utlån og garantier fordelt på
kundegrupper 1)

DnB NOR-konsernet 

Nye Reduserte Inngått på tidl. Netto Nye Reduserte Inngått på tidl. Netto 

individuelle individuelle konstaterte ned- individuelle individuelle konstaterte ned- 

Beløp i millioner kroner nedskrivninger nedskrivninger nedskrivninger skrivninger nedskrivninger nedskrivninger nedskrivninger skrivninger 

Personmarkedet 1 444         129            253            1 062         931          23              274            635            

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

Eiendomsdrift 1 076         105            1                970            973          39              8                926            

Industri 945            180            0                765            349          64              2                283            

Tjenesteyting 617            39              5                574            408          29              11              368            

Handel 959            79              2                878            173          59              2                113            

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

Transport og kommunikasjon 396            42              17              337            74           1                16              56              

Bygg og anleggsvirksomhet 678            41              1                637            68           16              1                52              

Kraft og vannforsyning 1                0                0                1                1             0                0                1                

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

Hotell og restaurant 104            13              0                92              34           7                0                26              

Jordbruk og skogbruk 81              16              1                62              35           4                1                31              

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

Øvrige kundegrupper 218            16              14              187            43           0                13              26              

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

Kredittinstitusjoner 0                7                0                (7)               7             0                0                7                

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

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

Herav individuelle nedskrivninger 

på garantier 32              18              0 14              38           33              0 5               

2009 2008

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

DnB NOR-konsernet 

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

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

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

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

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

Reduksjon i nedskrivninger 11           664          18           693          0             213          33           246          

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

Endring i individuelle nedskrivninger av periodiserte

renter og amortisering 0             129          -              129          1             89           -              90           

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

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

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

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

Herav: Individuelle nedskrivninger 1             7 673      76           7 749      10           4 256      104         4 370
Individuelle nedskrivninger av periodiserte 
   renter og amortisering 0             607         -             607         1             477         -             478

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

20082009
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Note 13 Sensitivitetsanalyse markedsrisiko 

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

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

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

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

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

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

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

Finansielle eiendeler i Vital inndeles i åtte porteføljer. Risikojustert kapital for porteføljene beregnes på bakgrunn av utviklingen i en indeks 
eller sammensetninger av flere indekser. Beregningen av risikojustert kapital for markedsrisiko i Vital er en isolert vurdering av de finansielle 
instrumentene i Vital. Beregningen tar imidlertid ikke hensyn til forpliktelsene som følge av rentegarantien, forsikringsrisikoen, bufferne som 
beskytter egenkapitalen eller dynamisk porteføljestyring i Vital. For nærmere beskrivelse av risiko knyttet til rentegarantien, se note 5. 

Markedsrisiko angitt nedenfor inkluderer et fradrag for diversifiseringseffekter som følge av at det ikke er full samvariasjon mellom porte-
føljene i Vital og resten av konsernet. Diversifikasjonseffekten mellom markedsrisiko som oppstår i Vital og i konsernet for øvrig er beregnet 
til 5 prosent i 2009. Diversifikasjonseffekten oppstår fordi det er svært usannsynlig at alle tapshendelser inntreffer samtidig. Diversifikasjons-
effekten for aggregert markedsrisiko i konsernet beregnes ved at tapsfordelingene for markedsrisikoen i Vital og i konsernet for øvrig avledes 
fra underliggende indekser som har ulike grader av samvariasjon, såkalt driverbasert aggregering. 

Total markedsrisiko i konsernet er beregnet til 16,2 milliarder kroner. Denne markedsrisikoen bæres både av forsikringstagerne i Vital og av 
DnB NORs eiere. 

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

Markedsrisikoen i Vital økte med 6,4 milliarder kroner fra 2008 til 2009 som følge av en kraftig økning i beholdningen av aksjer. Den totale 
markedsrisikoen i konsernet økte med 6,6 milliarder kroner. 

DnB NOR-konsernet 
Beløp i milliarder kroner 2009 2008 

Markedsrisiko eksklusive Vital 3,7                        4,2                        

Markedsrisiko i Vital 13,4                      7,0                        

Diversifisering 0,8                        1,6                        

Total markedsrisiko 16,2                      9,5                        

Diversifiseringseffekt i prosent 5 14 
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Note 14 Rentefølsomhet 

Rentefølsomhet per tidsperiode 
Verdien av poster på og utenfor balansen påvirkes av endringer i rentenivået. Tabellen viser potensielt tap for DnB NOR-konsernet eksklusive 
Vital og DnB NORD ved en endring i rentenivået på ett prosentpoeng. Beregningene tar utgangspunkt i en tenkt situasjon hvor rente-
endringene for samtlige valutaslag går i DnB NORs 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 NOR.  

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 NOR-konsernet ekskl. Vital og DnB NORD 
Fra 1 Fra 3 

Inntil måned inntil måneder Fra 1 år 
Beløp i millioner kroner 1 måned 3 måneder inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år Totalt 

31. desember 2009
NOK 81               259             20               60               214             4                 

USD 11               55               5                 25               1                 97               

EUR 1                 1                 4                 7                 10               19               

GBP 3                 4                 6                 2                 2                 5                 

Annen valuta 17               50               70               16               12               36               

31. desember 2008
NOK 48               31               286             111             325             89               

USD 31               31               130             3                 2                 135             

EUR 9                 2                 26               9                 63               53               

GBP 2                 7                 4                 1                 0                 12               

Annen valuta 4                 30               17               26               16               30               

Rentefølsomhet per tidsperiode – finansielle omløpsmidler i Vital 
Tabellen viser rentefølsomhet knyttet til Vitals finansielle omløpsmidler. Tabellen omfatter ikke administrativ renterisiko og renterisiko knyttet 
til ikke-rentebærende eiendeler. Rentefølsomheten påvirker resultat både til forsikringstagerne og til eier. Sertifikater og obligasjoner som 
holdes til forfall, regnskapsføres etter amortisert kost.  

Vital 
Fra 1 Fra 3 

Inntil måned inntil måneder Fra 1 år 
Beløp i millioner kroner 1 måned 3 måneder inntil 1 år inntil 5 år Over 5 år Totalt 

31. desember 2009
NOK 13               57               55               531             740             1 287          

USD 3                 86               140             57               198             198             

EUR 5                 96               4                 80               229             205             

GBP 1                 35               0                 4                 70               38               

Annen valuta 2                 5                 15               5                 22               5                 

31. desember 2008
NOK 6                 67               69               564             1 437          2 009          

USD 2                 31               7                 70               165             257             

EUR 2                 55               2                 89               263             406             

GBP 0                 0                 0                 6                 63               70               

Annen valuta 0                 0                 1                 21               22               44               
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Note 14 Rentefølsomhet (forts.) 

Durasjon Vital 
31.12.09 31.12.08 

Obligasjoner Norge - gjennomsnittlig gjenværende løpetid (år) 1) 3,92                      4,33                      

Obligasjoner utland - gjennomsnittlig gjenværende løpetid (år) 1) 5,79                      6,08                      

Pengemarked - gjennomsnittlig gjenværende løpetid (år) 1) 0,51                      0,43                      

Internasjonal kreditt - gjennomsnittlig gjenværende løpetid (år) 1) 5,30                      5,22                      

Gjennomsnittlig effektiv rente - obligasjoner Norge (prosent) 2) 4,26                      4,12                      

Gjennomsnittlig effektiv rente - obligasjoner utland (prosent) 2) 3,24                      4,12                      

Gjennomsnittlig effektiv rente - pengemarked (prosent) 2) 2,62                      3,56                      

Gjennomsnittlig effektiv rente - internasjonal kreditt (prosent) 2) 4,41                      8,34                      

1) Beregningen omfatter alle rentebærende verdipapirer inkludert derivater.  
2) For det enkelte rentepapir er det beregnet effektiv rente basert på papirets markedsverdi. Sammenvektingen til gjennomsnittlig effektiv rente for 

totalbeholdningen er gjort med det enkelte papirs andel av total markedsverdi som vekter. 

Rentefølsomhet – forpliktelser til forsikringstagere  
Vital 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 3,4 prosent. Gjennomsnittlig durasjon for fremtidige utbetalinger 
var 16 år per 31. desember 2009. 

I note 18 fremkommer beskrivelse av en tilstrekkelighetstest utarbeidet i samsvar med IFRS 4 Forsikringskontrakter, i forhold til forpliktelser 
til forsikringstagere per 31. desember 2009.  

Note 15 Valutaposisjoner  

Tabellen angir netto valutaeksponering for DnB NOR-konsernet eksklusive Vital per 31. desember medregnet finansielle derivater i henhold  
til definisjon gitt av Norges Bank. Nettoposisjoner i hver enkelt utenlandsk valuta kan være opptil 15 prosent av ansvarlig kapital. Den 
aggregerte valutaposisjonen må holdes innenfor 30 prosent av ansvarlig kapital. Valutarisiko vedrørende investeringer i konsernselskaper 
inngår i valutaposisjonen med balanseført beløp. 

DnB NOR-konsernet ekskl. Vital 
Utenlandsk herav: 

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

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

Netto valutaeksponering per 31. desember 2008 (1 965)       (137)          (1 306)       40             15             (116)          57             (519)

Valutarisiko oppstår som følge av at Vital investerer deler av sin verdipapirportefølje og eiendomsportefølje i det internasjonale verdipapir-
markedet. Inneværende valutasikringsstrategi for Vital innebærer at samlet valutarisiko reduseres til et minimum.  

Vital 
Utenlandsk herav: 

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

Netto valutaeksponering per 31. desember 2009 2 231        248           179           58             567           0               0               1 179

Netto valutaeksponering per 31. desember 2008 524           (245)          (133)          81             456           (3)              (2)              370
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Note 16 Finansielle derivater 

Generelt om bruk av finansielle derivater 
Finansielle derivater er avtaler som inngås for å fastsette finansielle verdier i form av rentevilkår, valutakurser og verdi av egenkapital-
instrumenter for bestemte perioder. Tilsvarende avtaler vedrørende prising av råvarer og indekser defineres også som finansielle derivater. 
Derivater omfatter bytteavtaler (swapper), terminkontrakter og opsjoner samt kombinasjoner av disse, herunder også avtaler om fastsettelse 
av fremtidige rentebetingelser (FRAer), børsnoterte terminkontrakter (financial futures) og avtaler om overdragelse av verdipapirer. 
Finansielle derivater i DnB NOR handles for å håndtere likviditets- og markedsrisiko som oppstår som følge av konsernets ordinære 
virksomhet. I tillegg benytter konsernet finansielle derivater i sin egenhandel.  

"Over the counter" (OTC) -derivater er kontrakter som aktørene inngår seg i mellom utenfor børs. Kontraktene skreddersys i henhold til 
investors ønske både når det gjelder underliggende objekt, antall, pris, betingelser om bortfall og løpetid. Fordelen med OTC-derivater er at 
en kunde ikke er begrenset til standardiserte kontrakter, og kan handle nøyaktig den posisjonen som kunden ønsker. Ulempen i forhold til det 
standardiserte markedet er at det kan være vanskelig å finne en motpart, og å få omsatt kontraktene i annenhåndsmarkedet.  

Følgende derivater benyttes for både trading- og sikringsformål i DnB NOR-konsernet: 

Terminer: en avtale om å kjøpe eller selge rentebetingelser, valutabeløp, aksjer eller råvarer på et bestemt tidspunkt i fremtiden til en på 
forhånd avtalt pris. Terminer er skreddersydde kontrakter handlet mellom motparter i OTC-markedet. 

FRA-kontrakter: avtale om en rentesats for en fremtidig periode for et bestemt beløp. Når oppgjør skal skje, utveksles kun forskjellen 
mellom avtalt rente og faktisk markedsrente. 

Rentefutures: standardiserte kontrakter om mottak/leveranse av spesifiserte renteinstrumenter på spesifikke datoer til avtalte priser. 
Kontraktene handles over børs. Verdiene på rentefutures følger prisutviklingen på underliggende renteinstrumenter. 

Swapper: transaksjoner der to parter bytter kontantstrømmer for et avtalt beløp over en avtalt periode. De fleste swapper er skredder-
sydde og handles utenfor børs. De viktigste swapformene som handles av DnB NOR er: 

- renteswapper der det byttes enten fra fast til flytende rente eller fra flytende til fast rente 
- rente- og valutaswapper der partene bytter både valuta- og rentebetingelser 
- aksjeswapper der det byttes renteavkastning mot aksjeavkastning. 

Opsjoner: avtaler der selgeren gir kjøperen rettighet, men ikke plikt, til enten å kjøpe (call opsjon) eller å selge (put opsjon) en 
spesifisert mengde av et finansielt instrument eller råvare til en på forhånd avtalt pris. Kjøper betaler en premie til selger for denne 
rettigheten. Opsjoner handles både som OTC-kontrakter, "skreddersøm", og som standardkontrakter. 
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Note 16 Finansielle derivater (forts.) 

Tabellen viser de finansielle derivatenes nominelle verdier fordelt på type derivat i tillegg til positive og negative markedsverdier. Positiv 
markedsverdi blir bokført som eiendel i balansen, mens negativ markedsverdi blir bokført som gjeld. For nærmere beskrivelse av verdsettelse 
av finansielle derivater, se Regnskapsprinsipper. 

DnB NOR-konsernet 

Nominelle Positiv Negativ Nominelle Positiv Negativ 
verdier markeds- markeds- verdier markeds- markeds- 

Beløp i millioner kroner totalt verdi verdi totalt verdi verdi 

Renterelaterte kontrakter
FRA-kontrakter 1 546 777     1 565           1 841           3 138 502     9 067           9 371           

Swapper 1 233 596     45 549         26 344         1 996 504     64 417         26 303         

OTC-opsjoner, kjøpt og solgt 84 800         122              59                109 997        728              559              

Andre OTC-kontrakter 1 687           38                0                  287              19                0                  

Sum OTC-derivater 2 866 860     47 274         28 244         5 245 290     74 231         36 233         

Futures, kjøpt og solgt 18 846         0                  0                  38 372         1                  1                  

Sum børsomsatte kontrakter 18 846         0                  0                  38 372         1                  1                  

Sum renterelaterte kontrakter 2 885 706     47 274         28 244         5 283 662     74 232         36 235         

Valutarelaterte kontrakter
Terminer 891 977        4 494           6 245           1 113 458     33 489         35 512         

Swapper 406 049        16 196         16 043         511 378        27 221         23 121         

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

Sum valutarelaterte kontrakter 1 326 385     21 031         22 638         1 691 231     61 110         58 993         

Egenkapitalrelaterte kontrakter
Terminer 9 261           82                719              5 440           654              15                

Swapper 848              0                  10                0                  0                  0                  

OTC-opsjoner, kjøpt og solgt 16 258         776              299              22 813         404              179              

Sum OTC-derivater 26 367         858              1 028           28 253         1 058           194              

Futures, kjøpt og solgt 8 936           0                  113              3 311           5                  27                

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

Sum børsomsatte kontrakter 9 324           54                147              5 412           67                53                

Sum egenkapitalrelaterte kontrakter 35 691         912              1 175           33 665         1 124           247              

Varerelaterte kontrakter
Swapper 6 869           853              961              7 184           78                18                

Opsjoner, kjøpt og solgt 19                2                  1                  145              8                  6                  

Sum varerelaterte kontrakter 6 888           855              962              7 328           86                24                

Sum finansielle derivater 4 254 670   70 072        53 019        7 015 886   136 552      95 498        

Herav: Anvendt til sikringsformål 114 170       4 663           770             126 906       5 766           956             

- Renteswapper 4 045           310             4 664           152             

- Rente- og valutaswapper 588             460             1 102           714             

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

31. desember 2009 31. desember 2008

Bruk av finansielle derivater i DnB NOR Markets 
DnB NOR Markets opptrer som "market-maker", noe som medfører forpliktelse om å stille både salgs- og kjøpskurs i angitte opsjons-,
"forward"- eller "futures"-serier med en maksimal forskjell mellom salgs- og kjøpskurs samt minimum volum. En "market-maker" handler 
alltid for egen regning. Hensikten med egenhandel i tillegg til å være "market-maker", er å foreta posisjonstaging, det vil si bevisst risiko-
taging innen valuta-, rente- og egenkapitalområdene for å oppnå fortjeneste som oppstår på grunn av gunstige svingninger i priser, kurser 
og indekser. Arbitrering, det vil si gevinsttaging ved svingninger i priser, kurser og indekser i samme produkt i ulike markeder, er også en del 
av egenhandelsvirksomheten.  

Kundehandel innebærer strukturering og markedsføring av finansielle derivater til kunder slik at de kan overføre, modifisere, ta eller redusere 
nåværende eller forventet risiko. En stor del av derivattransaksjonene relaterer seg til slik kundehandel. 

DnB NOR benytter rente- og valutaswapper til å konvertere valuta innlån til ønsket valuta. Et typisk eksempel er at banken tar opp et lån  
i euro som byttes til dollar gjennom en basisswap. I dette tilfellet vil banken betale en dollarrente basert på en swapkurve og motta en 
eurorente redusert med en margin. I andre halvår 2008 økte marginkravet på slike forretninger kraftig som følge av at markedets etter-
spørsel etter dollar steg. Virkelig verdi av inngåtte kontrakter økte med 1 058 millioner kroner som følge av økte marginkrav på slike basis-
swapper. Reduserte marginkrav i 2009 ga en reduksjon i virkelig verdi av inngåtte kontrakter med 357 millioner kroner. 
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Note 16 Finansielle derivater (forts.) 
Bruk av finansielle derivater i Vital 
Formålet med bruk av finansielle derivater i Vital 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 14 og 15.  

Bruk av finansielle derivater i DnB NOR Boligkreditt 
Formålet med bruk av finansielle derivater i DnB NOR Boligkreditt er å avdekke og redusere valuta- og renterisiko. 

Risiko knyttet til finansielle derivater 
Derivater handles i porteføljer der balanseprodukter også handles. Markedsrisikoen på derivatene blir håndtert, overvåket og kontrollert som 
en integrert del av disse porteføljenes markedsrisiko. Se note 5 og 13. Derivater handles med mange ulike motparter, og de fleste av disse 
gjør også andre typer forretninger. Kredittrisikoen som oppstår i forbindelse med handel i derivater inngår i den totale kredittrisikoen i 
DnB NOR-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.  

Note 17 Likviditetsrisiko 

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

Styret har etablert interne rammer som legger begrensninger på bankens kortsiktige netto likviditetsforfall innenfor ulike tidsperioder. I 
tillegg er det etablert rammer for strukturell likviditetsrisiko som innebærer at utlån til publikum i det alt vesentlige skal finansieres ved 
innskudd fra kunder, ansvarlig kapital og langsiktige innlån. Innskuddsdekningen i konsernet utgjorde 53,0 prosent ved utgangen av 2009, 
opp fra 50,1 prosent ved utgangen av 2008. Innskuddsdekningen i DnB NOR Bank ASA utgjorde 92,7 prosent ved utgangen av 2009. 

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

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

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

Forsikringsforpliktelser i Vital inngår ikke i tabellen nedenfor. En større andel av plasseringene i Vital består av lett omsettelige verdipapirer. 
Det vises til note 18 for informasjon om forsikringsrisiko. 
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Note 17 Likviditetsrisiko (forts.) 

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

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

Gjeld til kredittinstitusjoner 1,58 158 506       12 480        8 093          124 078       303 157       

Innskudd fra kunder 2,02 571 887       10 867        7 183          250             546             590 734       

Verdipapirgjeld 2,93 63 584        87 026        100 485       204 620       30 514        486 228       

Annen gjeld m.v. 499             3 808          638             4 945          

Ansvarlig lånekapital 3) 2,54 309             942             21 513        15 299        38 062        

Finansielle derivater brutto oppgjør (utstrømmer) *) 487 050       455 643       316 214       362 844       95 841        1 717 593    

Finansielle derivater netto oppgjør 680             431             6 086          17 998        6 658          31 853        

Sum utbetalinger 1 282 205    570 256       438 370       710 732       155 072       15 937        3 172 573    

*) Finansielle derivater brutto oppgjør (innstrømmer) 498 780      462 040      323 363      364 558      100 911      1 749 652   

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

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

Gjeld til kredittinstitusjoner 4,32 86 957        32 042        15 806        43 202        610             178 617       

Innskudd fra kunder 4,39 554 118       15 092        13 102        7 088          7 694          587 094       

Verdipapirgjeld 5,21 70 486        126 144       92 522        267 066       42 095                          598 312       

Annen gjeld m.v. 1 082          632             980             68               149             3 645          6 555          

Ansvarlig lånekapital 3) 5,61                   403             719             24 713        17 749        43 584        

Finansielle derivater brutto oppgjør (utstrømmer) *) 599 461       436 986       448 408       424 775       61 735        1 971 366    

Finansielle derivater netto oppgjør (487)            483             1 014          9 870          1 142          12 021        

Sum utbetalinger 1 311 617    611 380       572 234       752 787       138 137       31 298        3 397 549    

*) Finansielle derivater brutto oppgjør (innstrømmer) 594 397      436 031      452 509      440 676      62 086        1 985 699   

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

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

innfrielse. 

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

Udisponerte kreditter under 1 år 222 557                 210 478                 

Udisponerte kreditter over 1 år 168 564                 175 677                 
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Note 18 Forsikringsrisiko  

FORSIKRINGSRISIKO I LIVSFORSIKRING
Risiko i Vital Forsikring ASA 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 i avtalene med kundene, se beskrivelse i note 13-15. Forsikringsrisikoen er relatert til endringer i fremtidige utbetalinger på grunn av 
endringer i forventet levealder og uførhet.  

Analyse av forsikringsforpliktelser, kunder bærer
risikoen, og forpliktelser til forsikringstagere DnB NOR-konsernet 1)

Forsikringsforpliktelser Forpliktelser til 
Beløp i millioner kroner kunder bærer risikoen forsikringstagere 

Balanse per 31. desember 2007 19 868                                   191 626                                 

Innskudd 3 573                                    13 659                                   

Avkastning (4 544)                                   (34)                                        

Mottatte reserver 1 170                                    3 203                                    

Avgitte reserver 717                                       3 524                                    

Forsikringsytelser 2 771                                    16 442                                   

Øvrige endringer (124)                                      (3 696)                                   

Balanse per 31. desember 2008 16 454                                   184 791                                 

Innskudd 3 055                                    11 411                                   

Avkastning 4 021                                    10 225                                   

Mottatte reserver 796                                       3 239                                    

Avgitte reserver 846                                       3 754                                    

Forsikringsytelser 1 799                                    10 386                                   

Øvrige endringer (344)                                      (1 971)                                   

Balanse per 31. desember 2009 21 337                                   193 556                                 

1) Gjelder utelukkende Vital. 

Beskrivelse av forsikringsproduktene 
Selskapet tilbyr tradisjonell livs- og pensjonsforsikring, fondsforsikring og skadeforsikring. I de tradisjonelle produktene benyttes en 
beregningsrente for å fastsette avsetninger og premier. Høyeste beregningsrente fastsettes av Finanstilsynet. Denne renten benevnes ofte 
som grunnlagsrenten og er for nye kontrakter 2,75 prosent. Grunnlagsrenten er kundens årlige rentegaranti. I de fleste fondsforsikringer 
bærer kunden den finansielle risikoen. Skadeforsikringene er produkter med ytelser 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 
opphører ved en bestemt alder. Ytelsespensjon kan omfatte alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. Kollektiv 
ytelsespensjon følger virksomhetsregler innført fra 1. januar 2008, som innebærer at kunden forskuddsvis betaler en årlig premie for rente-
risiko, forsikringsrisiko og administrasjon. Selskapet har mulighet for 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 til risikoutjevningsfondet. Underskudd etter bruk av 
risikoutjevningsfondet skal dekkes av selskapet. Administrasjonsresultatet tilfaller i sin helhet selskapet.    

Fripoliser oppstår når et medlem trer ut av en pensjonsavtale eller pensjonsavtalen opphører. Opptjente rettigheter på utmeldings- eller 
opphørstidspunktet videreføres i fripoliser. Fripoliser har en egen overskuddsmodell der kunden skal tildeles minimum 80 prosent av over-
skuddet. Overskudd til fordeling består av renteresultatet og risikoresultatet. Administrasjonsresultatet tilfaller i sin helhet selskapet.  

Kollektiv foreningsforsikring er pensjonsforsikring som foreninger tegner for sine medlemmer. Foreningsforsikringer kan omfatte alders-, 
uføre-, ektefelle- og barnepensjon. 

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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For individuelle kontrakter solgt før 1. januar 2008 gjelder gammel overskuddsdeling. Det vil si at renteresultat, risikoresultat og 
administrasjonsresultat inngår som resultat til fordeling mellom kunde og selskap. Kunden skal ha minimum 65 prosent av årlig over- 
skudd. For kontrakter solgt fra og med 1. januar 2008 gjelder nye virksomhetsregler.  

Kontrakter der kunden bærer risiko 
Innskuddspensjon er kollektive pensjonsavtaler der den ansatte bærer den finansielle risikoen. Det kan kjøpes helt eller delvis sikring på 
innbetalt beløp ved nådd pensjonsalder.  

Individuelle fondsforsikringer er kapitalforsikringer 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 ulykkes-
forsikringer. Yrkesskadeforsikringen er lovpålagt for alle bedrifter. 

Spesifikasjon av balanseførte forpliktelser til forsikringstagere per 31. desember 2009 DnB NOR-konsernet 1)

Rente- og 
Forenings- pensjons- Kapital- Andre Totalt Totalt 

Beløp i millioner kroner Privat Offentlig forsikring forsikring forsikring bransjer 2009 2008 

Premiereserver 105 867    24 917      3 875        34 588      11 053      431           180 731    172 847    

Tilleggsavsetninger 2 810        880           166           1 425        268           0              5 550        5 341        

Premiefond/pensjonistenes overskuddsfond 2 578        1 361        54            419           0              0              4 412        5 229        

Erstatningsavsetning 0              1              31            238           317           827           1 414        1 278        

Sikkerhetsavsetning 0              0              0              0              0              143           143           97            

Sum forsikringsmessige avsetninger 111 256    27 158      4 127        36 669      11 638      1 401        192 249    184 791    

Kursreguleringsfond 2) 748           193           29            255           78            4              1 306        0              

Forpliktelser til forsikringstagere 112 004   27 351     4 155       36 924     11 715     1 405       193 556   184 791

Merverdier obligasjoner som holdes til forfall 3) 865           200           

Kollektive forsikrings- Individuell
ordninger - ytelsespensjon pensjonssparing

1) Gjelder utelukkende Vital. 
2) Etter regnskapsstandarden for forsikringskontrakter (IFRS 4) er kursreguleringsfondet vurdert som en forpliktelse. Forutsetningene for beregning  

av forsikringsforpliktelsene er beskrevet i eget avsnitt under Regnskapsprinsipper. 
3) 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 Vital er i varierende grad delt mellom kunder og selskap. For skadeforsikringsproduktene Personalforsikring og enkelte 
rene risikoprodukter er selskapet eksponert for forsikringsrisiko. For kollektive pensjonsavtaler og nye individuelle pensjons- og kapital-
forsikringsprodukter er selskapets risiko inndekking av et eventuelt negativt risikoresultat. Selskapet godskrives derimot inntil 50 pro-
sent dersom det blir et positivt risikoresultat gjennom avsetning til risikoutjevningsfond. For individuelle forsikringer solgt før 1. januar 2008 
inngår risikoresultatet i resultat til fordeling mellom kunder og selskap, der selskapet er berettiget til inntil 35 prosent av årets overskudd. 

Risiko for Vital knyttet til endring i dødelighet er todelt. For dødsrisikodekninger, i hovedsak ektefelle- og barnepensjon, vil redusert dødelig-
het gi forbedret risikoresultat og lavere avsetningsbehov. For pensjoner under utbetaling vil redusert dødelighet gi lengre utbetalingstid og 
dermed høyere avsetningsbehov. Oppreserveringsbehov knyttet til forsikringsrisiko vil gjennom forsikringsvirksomhetsloven §§ 9-11 og 9-25 
kunne finansieres av overskudd på fremtidig avkastningsresultat. Det er et behov for å forsterke bokførte premiereserver innen individuell 
pensjon og kollektiv foreningspensjon, knyttet til høyere levealder. Oppreserveringsbehovet er beregnet til om lag 2 milliarder kroner og  
vil bli avsatt over en oppreserveringsperiode på ti år fra 2009. Vital har avsatt 177 millioner kroner i 2009 i henhold til søknad sendt 
Finanstilsynet. Finanstilsynet har gitt signal om en raskere opptrappingsplan. Prosessen er ikke avsluttet. 

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. 
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Note 18 Forsikringsrisiko (forts.) 

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 Vital 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.  

Vital Forsikring har sin hovedvirksomhet i Norge. I dette markedet er porteføljen godt diversifisert og uten vesentlig geografisk eller bransje-
messig konsentrasjon av risiko. 

Risikoresultatet oppstår som følge av at erfaringer knyttet til dødelighet, uførhet og avgangsrisiko avviker fra det som er forutsatt i 
beregningsgrunnlag for premier og avsetninger. Ved overskudd på risikoresultatet kan overskuddet avsettes til risikoutjevningsfond. Risiko-
utjevningsfondet kan ikke overstige 150 prosent av selskapets samlede risikopremier i regnskapsåret. Ved underskudd på risikoresultatet kan 
risikoutjevningsfondet anvendes. Risikoutjevningsfondet gjelder ikke risikoforsikringer av høyst ett års varighet, fripoliser eller individuelle 
kontrakter med gammel overskuddsdeling.

Risikoresultat Vital 

Rente- og 
Forenings- pensjons- Kapital- Andre Totalt Totalt 

Beløp i millioner kroner Privat Offentlig forsikring forsikring forsikring bransjer 2009 2008 

Risikoresultat 
Risikoresultat i 2009 *) 262           25            22            (96)           78            (22)           269           -               

Risikoresultat i 2008 17            160           21            (73)           47            (36)           -               136           

Sensitiviteter - effekt på risikoresultatet i 2009
5 prosent reduksjon i dødelighet (16)           (10)           (1)             (10)           2              12            (23)           (15)           

10 prosent økning i uførhet (113)         (33)           (1)             (14)           (9)             (48)           (218)         (195)         

*) Herav: Dødsrisiko 8              40            44            8              71            52            223          

Opplevelsesrisiko (208)         28            (35)          (121)         0              0              (336)         

Uførhet 462          (43)          13            17            7              (74)          382          

ordninger - ytelsespensjon
Kollektive forsikrings-

pensjonssparing
Individuell

Tabellen viser effekten på risikoresultatet for 2009 ved gitte endringer i dødelighets- eller uføreerfaringene.  

For rente-, pensjons- og foreningsforsikringer ble det i tillegg avsatt 177 millioner kroner i 2009 knyttet til endrede forutsetninger om 
levealder. 

Varige endringer i beregningsforutsetningene vil medføre behov for endringer i premier og avsetninger. For kollektiv pensjonsforsikring og 
individuelle kontrakter solgt etter 1. januar 2008 vil økt premiereservekrav kunne finansieres av årets risikoresultat, eller av årets og frem-
tidig avkastningsresultat. For individuelle kontrakter solgt før 1. januar 2008 kan økt premiereservekrav finansieres av resultat til fordeling, 
eller av fremtidig resultat til fordeling gjennom forsikringsvirksomhetslovens § 9-25. Tabellen under viser hvilken effekt endringer i sentrale 
beregningsforutsetninger har på brutto premiereserve. 

Beregningsforutsetning Vital 
Effekt på brutto 

Beløp i millioner kroner Endring premiereserve 

Dødelighet - 5% +1 740

Uførhet +10% +2 037
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Note 18 Forsikringsrisiko (forts.) 
Dødelighet og uførhet
Tabellen viser netto årlig risikopremie for en forsikringssum på 100 000 kroner. For ektefellepensjon er det premien for en årlig uførepensjon 
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 
på 10 000 kroner frem til 67 år som er angitt.  

Vital 

Beløp i kroner 30 år 45 år 60 år 30 år 45 år 60 år 

Individuell livsforsikring 136           340           1 447        68            170           724

Individuell uførekapital 223           695           0              333           1 177        0

Individuell uførepensjon 394           1 000        3 229        630           1 900        4 858

Ektefellepensjon innen kollektiv pensjon 20            164           698           17            79            224

Uførepensjon innen kollektiv pensjon 254           556           1 114        388           975           1 672

Menn Kvinner

Premier for individuell uførepensjon er basert på selskapets egne erfaringer og ble sist endret i 2006. Kollektiv ektefellepensjon følger tariffen 
K2005 med sikkerhetsmarginer. Premier for kollektiv uførepensjon er basert på selskapets egne erfaringer og ble sist endret i 2008. 

Rentegaranti
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 langsomt hvert år som følge av at inn-
betalt premie innen kollektiv pensjon garanteres til 3 prosent. 

Vital
Prosent 2009 2008 2007 2006 

Kollektiv pensjon, privat sektor 3,5 3,6 3,7 3,7

Kollektiv pensjon, offentlig sektor 3,1 3,1 3,2 3,2

Individuell pensjon 3,5 3,4 3,4 3,4

Individuell kapital 3,1 3,3 3,4 3,4

Kollektiv foreningspensjon 4,1 4,1 4,1 4,1

Totalt 3,4 3,5 3,6 3,6

Beskrivelse av 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. 
Tilstrekkelighetstesten blir gjennomført kvartalsvis og inndeles etter overskuddsmodell. 

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. 
   

Det langsiktige rentenivået angir selskapets margin i forhold til premiereservenes beregningsrente. Norske swap-renter er brukt som anslag 
på risikofri rente i testen.  

Per 31. desember 2009 er gjennomsnittlig durasjon på forpliktelsene om lag 16 år og gjennomsnittlig beregningsrente 3,4 prosent.
Sensitivitetsanalyser viser at premiereserven er tilstrekkelig til å tåle langsiktige swap-renter på om lag 4 prosent dersom det tas hensyn til 
fremtidige økninger i forventet levealder. Swaprenten med 15 års durasjon var 4,92 prosent per 31. desember 2009. Tilstrekkelighetstesten 
indikerte dermed ikke noe behov for ytterligere avsetninger for forpliktelser overfor forsikringstakerne. 

Soliditetskapital
Soliditetskapitalen består av kursreguleringsfond, tilleggsavsetninger, sikkerhetsfond, egenkapital, ansvarlige lån, fondsobligasjoner og mer-
verdier på obligasjoner som holdes til forfall. Alle disse elementene, med unntak av deler av sikkerhetsfondet, og risikoutjevningsfondet kan 
benyttes for å oppfylle avkastningsgarantien på forsikringsmidlene. Risikoutjevningsfondet inngår i egenkapital. 

Vital 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Kursreguleringsfond 1 306             0

Tilleggsavsetninger 5 550             5 360

Sikkerhetsfond 143               97

Egenkapital 10 018           8 740

Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 2 489             2 575

Merverdi obligasjoner som holdes til forfall 865               200

Sum soliditetskapital 20 372           16 972

Avkastningsgaranti på forsikringsmidlene 6 413             6 376
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Note 18 Forsikringsrisiko (forts.) 
Kapitaldekning
Kapitaldekningsreglene regulerer forholdet mellom selskapets ansvarlige kapital og investeringsrisikoen på balansens aktivaside. Livsfor-
sikringsselskapene er underlagt krav om minstenivå for kapitaldekning på 8 prosent. Vital hadde ved utgangen av 2009 en kapitaldekning  
på 11,6 prosent, mot 12,3 prosent ved utgangen av 2008. Kjernekapitaldekningen utgjorde 9,7 prosent, mot 9,8 prosent året før. 

Risikovektet volum og ansvarlig kapital Vital 

Beløp i millioner kroner Balanseført Vektet Balanseført Vektet 

Sum eiendeler 232 465         96 226           224 129         84 608

Ansvarlig kapital

Kjernekapital 9 465             8 277

Netto tilleggskapital 1 804             2 120

Finansfradrag 0                   0

Tellende ansvarlig kapital 11 269           10 398

Kapitaldekningskrav 7 698             6 769

Overdekning 3 571             3 629

      31. desember 2008      31. desember 2009

Solvensmarginkapital
Solvensmarginkapitalen måles mot solvensmarginkravet, som er knyttet opp til selskapets forsikringsmessige forpliktelser. Kravet til livsfor-
sikringsselskapenes solvensmarginkapital er regulert i forskrift om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital, fastsatt av 
Finansdepartementet 19. mai 1995.  

Vital 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Tellende ansvarlig kapital 11 269           10 398           

Tilleggsavsetninger (50 prosent) 2 775             2 680             

Risikoutjevningsfond (50 prosent) 203               124               

Solvensmarginkapital 14 247           13 202           

Solvensmarginkrav 8 317             8 147             

FORSIKRINGSRISIKO I SKADEFORSIKRING 
DnB NOR Skadeforsikring ble etablert i 2008. Skadeforsikringsrisikoen økte gjennom 2009 som følge av vekst i forsikringsporteføljen. 
Premieporteføljen utgjorde 704 millioner kroner ved utgangen av 2009. Over 90 prosent av premieporteføljen er tilknyttet personmarkedet. 
Produkter tilbys små og mellomstore bedrifter i begrenset utstrekning.  

Risiko i DnB NOR Skadeforsikring omfatter forsikrings-, markeds-, kreditt-, operasjonell og forretningsrisiko. Forsikringsrisikoen omfatter 
risiko for tap som følge av at forsikringspremien ikke dekker fremtidige skadeutbetalinger. 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. Erstatningsbeløpene påvirkes av flere faktorer, blant annet av antall store skader og inflasjon. Eksponer-
ingen for naturskader begrenses gjennom selskapets obligatoriske medlemskap i Norsk Naturskadepool. 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 NOR Skadeforsikring har etablert et reassuranseprogram for å bidra til at resultateffekten av spesielt store skader utjevnes. Program-
met er tilpasset selskapets totalrisiko, det vil si summen av forsikrings-, markeds- og kredittrisiko. Risikoutnyttelsen måles opp mot både 
gjeldende Solvency I-regelverk og det kommende Solvency II-regelverket.  

DnB NOR Skadeforsikring har et Excess of Loss-program som dekker enkeltskader og hendelser over gitte størrelser innenfor de ulike 
produktgruppene. Programmet er til enhver tid tilpasset risikoprofilen i porteføljen, og er fordelt på flere reassurandører for å spre risiko. 

Forsikringsrisikoen overvåkes kontinuerlig gjennom oppfølging av lønnsomhet på alle produkter. Samtidig foretas det en kvartalsvis 
evaluering av erstatningsavsetningene. 
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Note 19 Netto renteinntekter 

DnB NOR-konsernet 

Vurdert til Vurdert til Vurdert til Vurdert til 
virkelig amortisert virkelig amortisert 

Beløp i millioner kroner verdi kost 1) Totalt verdi kost 1) Totalt 

Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 893              827              1 720           885              1 297           2 182           

Renter av utlån til kunder 7 097           39 802         46 899         12 000         58 658         70 657         

Renter av nedskrevne engasjementer 0                  459              459              0                  338              338              

Renter av sertifikater og obligasjoner 5 420           0                  5 420           4 547           0                  4 547           

Renter av sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall - 2 714           2 714           - 2 765           2 765           

Etableringsprovisjoner m.v. 66                308              374              127              314              440              

Andre renteinntekter 51                727              778              240              783              1 023           

Sum renteinntekter 13 526        44 837        58 363        17 799        64 155        81 953        

Renter på gjeld til kredittinstitusjoner 3 565           1 261           4 826           4 194           3 068           7 262           

Renter på innskudd fra kunder 1 358           10 921         12 279         1 592           23 246         24 838         

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

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

Andre rentekostnader 2) 2 829           962              3 791           3 827           409              4 235           

Sum rentekostnader 16 176        19 553        35 730        18 779        41 264        60 044        

Netto renteinntekter (2 651)         25 284        22 633        (981)            22 890        21 910        

2009 2008

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

Note 20 Renter på enkelte balanseposter 

DnB NOR-konsernet 1)

2009 2008 2009 2008 

Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0,96 3,89 174 987                 103 249                 

Utlån til kunder 4,11 6,68 1 152 950              1 062 517              

Sertifikater og obligasjoner 6,96 9,07 107 490                 72 077                   

Gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner 1,58 4,32 305 130                 167 997                 

Innskudd fra kunder 2,02 4,39 606 373                 565 308                 

Verdipapirgjeld 2,93 5,21 538 320                 462 574                 

Gjennomsnittlig volum i millioner kroner Gjennomsnittlig rente i prosent 2)

1) Gjelder DnB NOR-konsernet eksklusive Vital. 
2) Gjennomsnittlig rente i prosent er beregnet som samlet rentebeløp i kroner for de konkrete produkter sett i forhold til den tilhørende 

gjennomsnittlige kapitalen (nominelle beløp). 
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Note 21 Netto andre driftsinntekter 

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Provisjonsinntekter fra betalingsformidling 3 031                     2 887                     

Provisjonsinntekter fra fondsforvaltning 1 021                     1 105                     

Provisjonsinntekter fra verdipapirtjenester 275                       382                       

Provisjonsinntekter fra verdipapiromsetning 279                       334                       

Emisjonsinntekter 312                       378                       

Interbankprovisjoner 106                       117                       

Provisjonsinntekter fra kredittformidling 367                       406                       

Provisjonsinntekter fra salg av forsikringsprodukter 2 447                     2 612                     

Andre provisjonsinntekter fra banktjenester 886                       985                       

Sum provisjonsinntekter m.v. 8 724                    9 207                    

Provisjonskostnader ved betalingsformidling 1 015                     942                       

Provisjonskostnader ved fondsforvaltning 59                         104                       

Provisjonskostnader ved verdipapirtjenester 106                       134                       

Interbankprovisjoner 153                       180                       

Provisjonskostnader ved kredittformidling 52                         119                       

Provisjonskostnader ved salg av forsikringsprodukter 111                       232                       

Andre provisjonskostnader ved banktjenester 573                       602                       

Sum provisjonskostnader m.v. 2 069                    2 313                    

Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 6 286                    3 339                    

Netto gevinster på eiendeler i Vital 1) 2) 13 462                  (701)                      

Garantert avkastning og tildeling til forsikringstagere i Vital 12 712                  (1 027)                   

Premieinntekter m.v. inkludert i risikoresultatet i Vital 4 705                    4 543                    

Erstatninger m.v. inkludert i risikoresultatet i Vital 4 613                    4 407                    

Premieinntekter DnB NOR Skadeforsikring 593                       -                            

Erstatninger m.v. DnB NOR Skadeforsikring 538                       -                            

Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden 3) 93                          632                       

Inntekter fra eide/leide lokaler 16                         33                         

Provisjonsinntekter fra eiendomsomsetning 774                       658                       

Netto urealiserte gevinster på investeringseiendommer (109)                      0                           

Øvrige driftsinntekter 383                       419                       

Sum andre inntekter 1 063                    1 111                    

Netto andre driftsinntekter 14 994                  12 438                  

1) Herav:

Finansielle instrumenter til virkelig verdi 11 696                  (5 238)                   

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 2 323                    3 954                    

Lån og fordringer (492)                      941                       

Investeringseiendommer 199                       (368)                      

Annet, inkludert elimineringer (264)                      (102)                      

2) Som følge av bedre bokført og verdijustert avkastning i 2009 enn i 2008, økte netto gevinster på eiendeler i Vital med 14 163 millioner kroner til 
13 462 millioner. Bokført og verdijustert avkastning for kollektivporteføljen ble på henholdsvis 4,7 og 5,4 prosent i 2009. Tilsvarende avkastningstall 
i 2008 ble 1,7 prosent og null prosent. For selskapsporteføljen oppnådde Vital en verdijustert avkastning på 5,1 prosent sammenlignet med 5,8 
prosent i 2008. 

3) Økte kredittmarginer har hatt en negativ effekt på Eksportfinans' likviditetsportefølje av obligasjoner. Selskapet har inngått en avtale med et 
syndikat bestående av de fleste av eierne i selskapet som med virkning fra 1. mars 2008 sikrer Eksportfinans mot ytterligere verdifall i porteføljen. 
Hensyntatt garantien var resultatbidraget fra selskapet negativt med 200 millioner kroner i 2009. Hoveddelen av gjelden i Eksportfinans vurderes til 
virkelig verdi, og reduserte kredittmarginer gir en negativ resultateffekt for selskapet. Ved utgangen av 2009 utgjorde akkumulert resultateffekt av 
økte kredittmarginer på DnB NORs resultatandel rundt 503 millioner kroner. 
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Note 22 Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Utbytte 22                         36                         

Netto gevinster på valuta og finansielle derivater 4 466                     5 700                     

Netto gevinster på sertifikater og obligasjoner 1) 451                       (884)                      

Netto gevinster på aksjer 223                       (69)                        

Netto gevinster på andre finansielle eiendeler 212                       39                         

Netto gevinster på finansiell gjeld 564                       (891)                      

Netto gevinster på finansielle instrumenter, trading 5 938                     3 931                     

Utbytte 147                       137                       

Netto gevinster på utlån til virkelig verdi 2) (323)                      1 031                     

Netto gevinster på finansielle garantier 377                       411                       

Netto gevinster på sertifikater og obligasjoner 193                       124                       

Netto gevinster på aksjer 3) 121                       (1 230)                   

Netto gevinster på finansiell gjeld (33)                        (939)                      

Netto gevinster på finansielle instrumenter, bestemt regnskapsført til virkelig verdi 482                       (465)                      

Netto gevinster på finansielle derivater, sikring 4) 94                         8 757                     

Netto gevinster på finansielle eiendeler, sikret 32                         124                       

Netto gevinster på finansiell gjeld, sikret 4) (261)                      (9 008)                   

Netto gevinster sikrede poster 5) (135)                      (127)                      

Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 6 286                    3 339                    

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

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

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

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

5) DnB NOR-konsernet benytter sikringsbokføring for lange innlån i valuta i DnB NOR Boligkreditt og DnB NOR Bank ASA. Innlånene sikres 1:1 
gjennom eksterne kontrakter hvor det er samsvar mellom valuta og rentestrømmen og sikringsforretningen. På låneopptakstidspunktet gjør 
DnB NOR Markets en vurdering av om det skal inngås en sikringsforretning for det aktuelle innlånet basert på konsernets valutaposisjoner, og  
den underliggende renteeksponeringen knyttet til lånet. Sikringsforretningene som inngås dokumenteres. Kronedelen av en sikringsforretning vil  
for bankens vedkommende ha en eksponering mot en 3-måneders rente, mens det for DnB NOR Boligkreditt gjøres sikringsforretninger som 
reduserer renterisikoen på kronedelen av sikringsforretningene ytterligere. I tabellen inngår renteeksponeringen på kronedelen av renteswappene  
i verdiendringen for sikringsinstrumentet.   
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Note 23 Driftskostnader  

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Lønnskostnader 7 206                     6 876                     

Arbeidsgiveravgift 1 082                     1 018                     

Pensjonskostnader 960                       1 042                     

Omstillingskostnader 82                         106                       

Andre personalkostnader 587                       421                       

Sum lønn og andre personalkostnader 9 917                    9 463                    

Honorarer 1) 1 155                     1 462                     

EDB-kostnader 1 741                     1 559                     

Porto og telekommunikasjon 412                       421                       

Rekvisita 99                         118                       

Markedsføring og informasjon 572                       725                       

Reisekostnader 234                       272                       

Kompensasjon til Posten Norge for utførte tjenester 203                       207                       

Opplæring 73                         89                         

Driftskostnader eiendommer og lokaler 2) 1 306                     1 233                     

Driftskostnader maskiner, transportmidler og inventar 145                       147                       

Øvrige driftskostnader 846                       807                       

Sum andre kostnader 6 784                    7 040                    

Goodwillnedskrivninger 3) 730                       1 058                     

Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler 1 479                     1 159                     

Sum avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler 2 210                    2 217                    
Sum driftskostnader 18 911                  18 721                  

1) Honorarer knyttet til systemutvikling utgjorde 623 millioner kroner i 2009 og 874 millioner i 2008. 
2) Kostnader for leide lokaler utgjorde 1 039 millioner kroner i 2009 og 998 millioner i 2008. 
3) For året 2009 ble det totalt resultatført goodwillnedskrivninger på 201 millioner kroner knyttet til virksomheten i Sverige, Svensk 

Fastighetsförmedling AB og SalusAnsvar, og 529 millioner knyttet til DnB NORD. 

Note 24 Pensjoner 

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

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

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

Avtalefestet pensjon er en tidligpensjonsordning som gir pensjon til ansatte i alderen 62-66 år og er tilpasset at Folketrygden gir alders-
pensjon fra 67 år. Som følge av at Folketrygden endres fra 2011 og den nye ordningen gir mulighet til å ta ut alderspensjon fra 62 år, er det 
vedtatt ny lov om avtalefestet pensjon. Ny AFP vil gi et livsvarig tillegg til alderspensjonen. Den årlige pensjonen blir høyere desto senere 
pensjonen blir tatt ut. Den nye AFP-ordningen er å anse som en ny ytelsesbasert flerforetaksordning. 
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Note 24 Pensjoner (forts.) 

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

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

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

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

Datterselskaper og filialer utenfor Norge har egne ordninger for sine ansatte, som i hovedsak er innskuddsbaserte pensjonsordninger. 
Pensjonskostnaden for ansatte utenfor Norge utgjør 90 millioner kroner av konsernets samlede pensjonskostnad på 960 millioner. 

Økonomiske forutsetninger som er benyttet ved beregning av pensjonskostnader og -forpliktelser: 

Økonomiske forutsetninger DnB NOR-konsernet 

Prosent 2009 2008 31.12.09 31.12.08 

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

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

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

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

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

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

Demografiske forutsetninger om dødelighet 3) K2005 K2005 K2005 K2005 

Forpliktelser     Kostnader

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

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

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

Pensjonskostnader DnB NOR-konsernet 

Beløp i millioner kroner Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 440         120         560         445         112         557

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 459         87           547         524         114         639

Forventet avkastning på pensjonsmidlene (537)        0            (537)        (484)        (19)         (502)

Planendring 0            0            0            0            0            0            

Amortisering av ikke-resultatførte estimatavvik 72           18           90           86           7            94           

Administrasjonskostnader 55           0            55           10           0            10           

Arbeidsgiveravgift 49           29           78           68           28           96           

Risikopremie 0            80           80           0            74           74           

Innskuddsordninger 0            88           88           0            75           75           

Netto pensjonskostnad 538         421         960         650         392         1 042

20082009
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Pensjonsforpliktelser DnB NOR-konsernet 

Beløp i millioner kroner Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum 

Påløpte pensjonsforpliktelser 10 087    1 884      11 971    10 443    1 887      12 330

Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 1 836      465         2 302      2 071      536         2 607

Sum pensjonforpliktelser 11 923    2 349      14 272    12 514    2 423      14 937

Verdi av pensjonsmidlene (9 892)     0            (9 892)     (9 443)     0            (9 443)

Netto pensjonsforpliktelser 2 031      2 349      4 381      3 070      2 423      5 493

Ikke-resultatførte estimatavvik (1 225)     122         (1 103)     (2 312)     34           (2 279)

Arbeidsgiveravgift 271         327         598         425         335         760

Balanseførte pensjonsforpliktelser 1 077      2 798      3 875      1 183      2 792      3 975

Pensjonsforpliktelser DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Inngående balanse 14 937    14 292

Årets opptjening 560         557

Årets rentekostnad 547         639

Utbetaling til pensjonister (687)        (634)

Planendring 0            0            

Ikke-resultatførte estimatavvik (1 084)     84           

Utgående balanse 14 272    14 937

31.12.0831.12.09

Pensjonsmidler DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Inngående balanse 9 443      8 831

Forventet avkastning 537         502

Innbetaling premier 678         680

Utbetaling pensjoner (431)        (378)

Planendring 0            0            

Ikke-resultatførte estimatavvik (281)        (181)

Administrasjonskostnader (55)         (10)

Utgående balanse 9 892      9 443

Premieoverføringer i 2010 anslås til 660 millioner kroner. Utbetalinger over drift forventes å utgjøre 290 millioner kroner.  

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

Brutto pensjonsforpliktelser 1) 14 870    15 696    14 996    15 631    14 627

Brutto pensjonsmidler (9 892)     (9 443)     (8 831)     (8 853)     (8 672)

Ikke-regnskapsførte forpliktelser (1 103)     (2 279)     (2 060)     (3 031)     (2 537)

Netto balanseførte pensjonsforpliktelser 3 875      3 975      4 105      3 747      3 417

1) Brutto pensjonsforpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift. 

Medlemmer DnB NOR-konsernet 
31.12.09 31.12.08 

Antall personer som er med i pensjonsordningene 16 046    16 583

- herav aktive 10 261    10 778

- herav pensjonister og uføre 5 785      5 805
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Note 24 Pensjoner (forts.) 

Plassering av pensjonsmidlene 
Tabellen nedenfor viser prosentvis plassering av pensjonsmidlene i de kollektive pensjonsordningene som administreres av Vital Forsikring. 
Vital Forsikring administrerer 8 466 millioner kroner av konsernets totale pensjonsmidler. Bokført avkastning av eiendelene i 
kollektivporteføljen administrert av Vital Forsikring ble 4,7 prosent i 2009 og 1,7 prosent i 2008.  

DnB NOR-konsernet 
Prosent 31.12.09 31.12.08 

Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 23           30           

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 36           29           

Pengemarked 9            14           

Aksjer 14           4            

Eiendom 17           17           

Annet 2            7            

Sum 100         100

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

DnB NOR-konsernet 

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

Prosentvis endring i pensjon

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

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

Fratredelsesrate 
Årlig lønnsvekst/ Årlig regulering 

Diskonteringsrente grunnbeløp av pensjoner 

Pensjonsforpliktelsen er spesielt sensitiv overfor endringer i diskonteringsrenten. En reduksjon i diskonteringsrenten vil isolert sett medføre 
en økning i pensjonsforpliktelsen. Ett prosentpoengs endring i diskonteringsrenten vil gi en endring i pensjonsforpliktelsen i størrelsesorden 
15 til 17 prosent.  

En økning i lønnsregulering og regulering av pensjon, vil også medføre en økning i pensjonsforpliktelsen. En endring i lønnsvekst og G-
regulering på ett prosentpoeng vil gi en forventet endring på rundt 9 til 11 prosent, mens en tilsvarende endring i pensjonsregulering vil  
gi en effekt på 11 til 13 prosent. 

Note 25 Antall ansatte/årsverk 

DnB NOR-konsernet 
2009 1) 2008 

Antall ansatte per 31. desember 13 691                   14 454                   

- herav antall ansatte i utlandet 4 524                     4 973                     

Antall årsverk per 31. desember 13 317                   14 057                   

- herav antall årsverk i utlandet 4 436                     4 877                     

Gjennomsnittlig antall ansatte 14 159                   14 223                   

Gjennomsnittlig antall årsverk 13 768                   13 859                   

1) Endring i avtalen med Posten Norge innebar at 162,6 årsverk ble overført fra Posten Norge 1. mai 2009. Regnskapsmessig er kostnader og 
tilhørende årsverkstall inkludert fra første kvartal 2009.  
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Note 26 Skattekostnad 

Skattekostnad DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Betalbar skatt 9 001                     67                         

Endring utsatt skatt (4 915)                   3 185                     

Sum skattekostnad 4 086                    3 252                    

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

Resultat før skatt 11 032                   12 170                   

Forventet inntektsskatt etter nominell sats (28 %) 3 089                     3 408                     

Skatteeffekt av utenlandsvirksomhet 1 159                     (43)                        

Skatteeffekt av gjeldsrentefordeling mot utenlandske filialer (36)                        312                       

Skatteeffekt av skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader 204                       (403)                      

Skatt betalt i utlandet (71)                        351                       

Andre estimatendringer 0                           (239)                      

Skatt vedrørende tidligere år (259)                      (134)                      

Skattekostnad 4 086                    3 252                    

Effektiv skattesats 37 % 27 % 

Utsatt skattefordel/(utsatt skatt)
Det beregnes 28 prosent utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller (Norge)
Beløp i millioner kroner 2009 2008  

Årets bevegelser i utsatt skattefordel/(utsatt skatt)

Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) per 1. januar (5 194)                   (1 858)                   

Endring ført mot resultat 4 915                     (3 185)                   

Andre endringer:

Kjøp av selskaper 0                           (151)                      

Utsatt skattefordel/(utsatt skatt) per 31. desember (279)                      (5 194)                   

Utsatt skattefordel og utsatt skatt i balansen vedrører følgende midlertidige forskjeller:
Beløp i millioner kroner  31.12.09  31.12.08 

Utsatt skattefordel

Netto forskuddsbetalte pensjonsrettigheter 0                           10                         

Finansielle instrumenter 13                         0                           

Netto andre skattereduserende midlertidige forskjeller 80                         215                       

Fremførbart underskudd 153                       38                         

Sum utsatt skattefordel 246                       263                       

Utsatt skatt

Driftsmidler 874                       1 094                     

Netto pensjonsforpliktelser (1 048)                   (1 110)                   

Finansielle instrumenter 1 022                     11 288                   

Vurderingsregler utlån 119                       238                       

Netto andre skatteøkende midlertidige forskjeller 42                         918                       

Fremførbart underskudd/ubenyttet kreditfradrag (484)                      (6 971)                   

Sum utsatt skatt 525                       5 457                    

Utsatt skatt i resultatregnskapet vedrører endring i følgende midlertidige forskjeller:
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Driftsmidler (220)                      (218)                      

Pensjoner 72                         23                         

Finansielle instrumenter (10 279)                 10 868                   

Vurderingsregler utlån (119)                      (120)                      

Andre midlertidige forskjeller (741)                      (687)                      

Fremførbart underskudd/ubenyttet kreditfradrag 6 372                     (6 681)                   

Utsatt skatt (4 915)                   3 185                     
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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.  

DnB NOR-konsernets skattekostnad var 4 086 millioner kroner i 2009, en økning på 834 millioner fra 2008. Sett i forhold til driftsresultat før 
skatt økte skatteprosenten fra 26,7 til 37,0 fra 2008 til 2009. Hovedårsaken er at det er foretatt regnskapsmessige nedskrivninger av good-
will i DnB NORD med tilhørende nedskrivning av eiernes aksjer, mens omtalte nedskrivninger ikke har kommet til fradrag skattemessig. I 
tillegg har DnB NOR ikke balanseført endring i utsatt skattefordel knyttet til økte fremførbare underskudd i DnB NORD grunnet usikkerhet om 
den økonomiske verdien av de skattemessige fradragene knyttet til anvendelse av fremføringsretten. Ikke balanseført utsatt skattefordel 
vedrørende fremførbare underskudd utgjør 354 millioner kroner ved utgangen av 2009. Endring i utsatt skatt vedrørende finansielle instru-
menter skyldtes i hovedsak reversering av valutakurseffekter på valutainstrumenter og obligasjonsbeholdning. Utover dette, er det særlig 
utviklingen i aksje- og valutakurser som har hatt negativ påvirkning på skattekostnaden for 2009.  

Betalbar skatt for 2009 er i betydelig grad påvirket av reversering av tidligere års skatteøkende midlertidige forskjeller. DnB NOR hadde en 
lav betalbar skatt for 2008, mens den betalbare skatten i 2009 var høy. Variasjonene i betalbar skatt er i hovedsak knyttet til ulike regler for 
regnskapsmessig og skattemessig behandling av finansielle instrumenter. En betydelig del av de finansielle instrumentene vurderes i regn-
skapet til virkelig verdi, mens de samme instrumentene for skatteformål periodiseres etter realisasjonsprinsippet. Det gir grunnlag for store 
forskjeller mellom regnskapsmessig resultat og beregnet skattemessig resultat for det enkelte regnskapsår, spesielt i år med store bevegelser 
i rente- og kursnivåer. Forskjellene utlignes over tid. 

Skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader skyldes blant annet sambeskatning med utlandet, skattefrie aksjeinntekter og 
goodwillavskrivninger. 

Skattekonsern 
DnB NORs skattekonsern består av morselskapet DnB NOR ASA og de heleide norske datterselskapene DnB NOR Bank ASA, Vital Forsikring 
ASA, DnB NOR Kapitalforvaltning ASA og DnB NOR Skadeforsikring AS, alle med norske datterselskaper der DnB NOR eier mer enn 90 pro-
sent av aksjene samt har en tilsvarende del av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen. 

Ved utgangen av 2009 var det balanseført netto utsatt skatt vedrørende skattekonsernet på 399 millioner kroner, mot 5 284 millioner i 2008. 

Note 27 Klassifikasjon av finansielle instrumenter 

Per 31. desember 2009 DnB NOR-konsernet 
Finansielle Finansielle

derivater instrumener Finansielle 
Bestemt regn- brukt som vurdert investeringer 

skapsført til sikrings- til amortisert som holdes 
Beløp i millioner kroner Trading virkelig verdi instrument kost 1) til forfall Totalt 

Kontanter og fordringer på sentralbanker  31 859  31 859

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  48 844  694  12 779  62 317

Utlån til kunder  1 422  150 592  962 873  1 114 886

Sertifikater og obligasjoner  44 251  181 164  225 415

Aksjer  10 638  47 589  58 227

Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen  21 337  21 337

Finansielle derivater  65 438  4 633  70 072

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall  179 832  179 832

Andre eiendeler  8 979  8 979

Sum finansielle eiendeler  170 592  401 376  4 633  1 016 490  179 832  1 772 924

Gjeld til kredittinstitusjoner  134 833  118 074  49 762  302 669

Innskudd fra kunder  43 208  19 860  527 676  590 745

Finansielle derivater  52 249  770  53 019

Verdipapirgjeld  168 033  35 622  290 076  493 732

Annen gjeld  12 331  12 331

Ansvarlig lånekapital  1 379  37 672  39 051

Sum finansiell gjeld  398 324  174 936  770  917 517 0  1 491 546

Finansielle instrumenter til 
virkelig verdi over resultatet 

1) Inkluderer sikret gjeld. 
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Note 27 Klassifikasjon av finansielle instrumenter (forts.) 

Per 31. desember 2008 DnB NOR-konsernet 
Finansielle Finansielle

derivater instrumener Finansielle 
Bestemt regn- brukt som vurdert investeringer 

skapsført til sikrings- til amortisert som holdes 
Beløp i millioner kroner Trading virkelig verdi instrument kost 1) til forfall Totalt 

Kontanter og fordringer på sentralbanker  51 147  51 147

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  40 758  1 303  17 657  59 717

Utlån til kunder  1 791  175 722  1 014 121  1 191 635

Sertifikater og obligasjoner  28 253  97 318  125 571

Aksjer  6 989  29 850  36 839

Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen  16 454  16 454

Finansielle derivater  130 786  5 766  136 552

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall  155 156  155 156

Andre eiendeler  9 236  9 236

Sum finansielle eiendeler  208 578  320 647  5 766  1 092 162  155 156  1 782 308

Gjeld til kredittinstitusjoner  84 370  29 181  65 272  178 822

Innskudd fra kunder  33 658  23 164  540 421  597 242

Finansielle derivater  94 542  956  95 498

Verdipapirgjeld  190 109  29 208  386 905  606 222

Annen gjeld  15 410  15 410

Ansvarlig lånekapital  1 401  43 824  45 225

Sum finansiell gjeld  402 678  82 955  956  1 051 830 0  1 538 420

Finansielle instrumenter til 
virkelig verdi over resultatet 

1) Inkluderer sikret gjeld. 

Note 28 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost 

DnB NOR-konsernet 
Balanseført Balanseført 

verdi Virkelig verdi verdi  Virkelig verdi 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.09 31.12.08 31.12.08 

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

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 12 779               12 779               17 657               17 657               

Utlån til kunder 962 873              957 490              1 014 121           1 000 715           

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 179 832              180 174              155 156              152 255              

Sum finansielle eiendeler 1 187 344           1 182 302           1 238 081           1 221 774           

Gjeld til kredittinstitusjoner 49 762               49 762               65 272               65 272               

Innskudd fra kunder 527 676              527 676              540 421              540 421              

Verdipapirgjeld 290 076              291 357              386 905              375 248              

Ansvarlig lånekapital 37 672               35 200               43 824               30 694               

Sum finansiell gjeld 905 185              903 995              1 036 421           1 011 634           

Finansielle instrumenter til amortisert kost i DnB NOR-konsernet  
De fleste eiendels- og gjeldsposter i DnB NOR-konsernets balanse vurderes til amortisert kost i regnskapet. Det gjelder i første rekke utlån, 
innskudd og innlån i bankkonsernets balanse, men også investeringer i obligasjoner som holdes til forfall. Lange innlån i norske kroner 
vurderes til virkelig verdi, mens lange innlån i valuta vurderes til amortisert kost. Eventuelt benyttes sikringsbokføring. 

Amortisert kost innebærer verdsetting av balansepostene etter opprinnelig avtalte kontantstrømmer, eventuelt justert for verdiforringelse. 
Slike verdivurderinger vil ikke alltid gi verdier som er i samsvar med markedets vurdering av de samme instrumenter. Avvik skyldes blant 
annet forskjellige oppfatninger om makroutsikter, markedsforhold, risikoforhold og avkastningskrav, samt avvik i tilgang på presis informa-
sjon. Tabellen ovenfor gir en oversikt over beregnet virkelig verdi av poster som er bokført til amortisert kost. Verdien er beregnet med 
utgangspunkt i priser notert i aktive markeder der slik informasjon er tilgjengelig, interne modeller som beregner en teoretisk verdi når det 
ikke finnes aktive markeder, eller sammenligning mellom priser på instrumentene i porteføljen i forhold til siste tilgjengelige transaksjons-
priser.  
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Note 28 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost (forts.) 

Verdsettingen er gjort med utgangspunkt i de enkelte instrumentenes egenskaper og verdier på balansetidspunktet. Disse verdiene omfatter 
imidlertid ikke de samlede verdier av kundeforhold, markedstilgang, merkevarer, organisasjon, medarbeidere og strukturkapital. Slike im-
materielle eiendeler er i hovedsak ikke regnskapsførte. Videre vurderes og prises de fleste kundeforretninger i sammenheng for flere pro-
dukter under ett, hvor produkter på balansen ses i sammenheng med andre produkter og tjenester som kunden også benytter. De enkelte
balanseførte eiendeler og gjeldsposter gir derfor ikke et dekkende uttrykk for den samlede verdien av konsernets virksomhet. 

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

Kredittmarginene normaliserte seg noe gjennom 2009, men er fortsatt på et vesentlig høyere nivå enn før finanskrisen. I verdsettingen av 
utlån har utlånsporteføljen blitt delt inn i følgende kategorier: personkunder, shipping, offshore og logistikk, internasjonale konsernkunder, 
nordiske konsernkunder, regionale bedriftskunder, kredittinstitusjoner, Sverige, DnB NOR Finans og Nordlandsbanken. I tillegg er det foretatt 
egne beregninger for DnB NORD.   

Vurderingen har tatt utgangspunkt i gjennomsnittsmarginene i desember, og disse er vurdert opp mot beste anslag på hva marginkravet ville 
vært ved utgangen av 2009 dersom lånene hadde vært gitt på det tidspunktet. Det er beregnet differensierte marginkrav for hver portefølje, 
som 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. Normaliserte tap for shipping, offshore og 
logistikk og for DnB NORD ligger over gjennomsnittlig normaliserte tap for konsernet. 

I DnB NORD er løpetiden for utlån, spesielt i Polen, i gjennomsnitt relativt mye lenger enn for øvrige enheter i konsernet. Beregningene har 
tatt utgangpunkt i enhetenes beste anslag for durasjon. En tilleggsdimensjon i forhold til vurderingen av utlån i Baltikum og Polen, er at det 
foreligger en landrisiko knyttet til den økonomiske utviklingen, som er tatt hensyn til i finansieringskostnadene ved beregning av margin-
kravene. 

Utlån i Vitals balanse utgjorde 3,1 milliarder kroner ved utgangen av 2009 og besto av lån garantert av Garanti-instituttet for eksportkreditt 
(GIEK). Konsernet vurderer at det er samsvar mellom bokført og virkelig verdi for disse lånene. 

Det er meget sterk konkurranse i det norske personmarkedet. Det var ingen varslede, ikke gjennomførte renteendringer innenfor dette 
området ved utgangen av 2009. Virkelig verdi av p.t.-prisede personmarkedslån og innskudd er derfor satt lik amortisert kost.  

For nedskrevne lån er det gjort en vurdering av sannsynlig kontantstrøm for lånene neddiskontert med effektiv rente justert for endringer  
i markedsvilkår for tilsvarende ikke nedskrevne lån. Lånerenten før nedskrivninger tar høyde for den økte kredittrisikoen i engasjementet. 
Gitt den generelle usikkerhet som ligger i beregninger av virkelig verdi, er det DnB NORs vurdering at nedskrevet verdi gir et godt bilde av 
virkelig verdi av disse utlånene.  

I mange tilfeller vil kunder benytte låneprodukter som dels vurderes til amortisert kost og dels til virkelig verdi. Lønnsomheten av kunde-
forretningene vurderes samlet, og prising skjer etter en samlet vurdering. Tilsvarende vurderes eventuell verdiforringelse av kundeforholdet 
under ett. Verdiforringelse og verdiendringer på produkter som vurderes til virkelig verdi vurderes etter forholdet mellom avtalt pris og til-
svarende pris på nye produkter på balansedagen. Eventuell verdiforringelse ut over det produktspesifikke som reflekteres ved prisendringene, 
inngår i samlet vurdering av kreditter i kundeforholdet. Eventuell verdiforringelse i det samlede kundeforholdet vurderes etter amortisert kost 
og rapporteres som nedskrivning på utlån. 

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall (se note 32 Sertifikater og obligasjoner, holdes til 
forfall) 
Gjennom 2009 har obligasjonsmarkedet bedret seg noe, men for store deler av porteføljen er det fortsatt ikke mulig å observere priser. Det 
er derfor benyttet modeller for fastsettelse av verdiene på deler av obligasjonsporteføljene. Disse modellene tar utgangspunkt i tilgjengelige 
indekser som representerer kredittrisiko og likviditetsforhold.  

Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder 
Virkelig verdi estimeres til balanseverdi for gjeld til kredittinstitusjoner. For innskudd fra kunder er virkelig verdi vurdert å være lik amortisert 
kost. 

Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital 
Måling av virkelig verdi av verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital utstedt i valuta er basert på fremtidig kontantstrøm og kredittrisiko vurdert 
på balansetidspunktet. Verdsettingen er basert på innhentet informasjon fra meglere ("broker quotes"). Verdi ved antatt nyutstedelse er lagt 
til grunn, på tilsvarende måte som for utlån. 
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Note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi 

31. desember 2009 DnB NOR-konsernet 
Verdsettelse

Verdsettelse Verdsettelse basert på 
basert på noterte basert på annet enn 

priser i aktivt observerbare observerbare 
marked markedsdata markedsdata Periodiserte 

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

Eiendeler

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0                   49 503           0                   34                  49 537

Utlån til kunder 0                   1 425             149 893         695                152 013

Sertifikater og obligasjoner 172 751         48 959           2 180             1 525             225 415

Aksjer 2) 49 055           3 549             5 623             58 227

Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 21 337           0                   0                   21 337

Finansielle derivater 0                   69 619           453                70 072

Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 0                   252 251         0                   656                252 907

Innskudd fra kunder 0                   62 827           0                   242                63 069

Verdipapirgjeld 0                   202 514         0                   1 142             203 656

Ansvarlig lånekapital 0                   1 367             0                   12                  1 379

Finansielle derivater 0                   52 669           350                53 019

31. desember 2008 DnB NOR-konsernet 
Verdsettelse

Verdsettelse Verdsettelse basert på 
basert på noterte basert på annet enn 

priser i aktivt observerbare observerbare 
marked markedsdata markedsdata Periodiserte 

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

Eiendeler

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0                   41 986           0                   74                  42 061

Utlån til kunder 0                   1 791             174 012         1 711             177 514

Sertifikater og obligasjoner 49 386           70 259           3 913             2 013             125 571

Aksjer 2) 14 361           17 045           5 433             36 839

Finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 16 454           0                   0                   16 454

Finansielle derivater 0                   134 760         1 792             136 552

Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 0                   113 211         0                   339                113 551

Innskudd fra kunder 0                   56 683           0                   138                56 822

Verdipapirgjeld 0                   218 591         0                   726                219 317

Ansvarlig lånekapital 0                   1 388             0                   13                  1 401

Finansielle derivater 0                   94 221           1 277             95 498

1) Periodiserte renter på finansielle derivater inngår i verdiene under nivå 2 og 3. 
2) I tillegg til rene aksjeinvesteringer inngår andeler i fond og aksjerelaterte derivater knyttet til DnB NOR Markets' market-making    
      aktiviteter (nivå 2), se note 30 Aksjer.   

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 og 
forpliktelser.  

I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer, statsobligasjoner og sertifikater som omsettes i aktive markeder. 

Verdsettelse basert på observerbare markedsdata 
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte 
eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller 
forpliktelser.  

I kategorien inngår blant annet interbankderivater som renteswapper, valutaswapper og terminkontrakter med prisnoteringer på Reuters eller 
Bloomberg, basisswapper mellom valutaslagene NOK, EUR, USD og GBP og rente- og valutaderivater mot kunder med uvesentlig kreditt-
margin. Børsnoterte opsjoner innplasseres i nivå 2 dersom det er mulig å avlese eller inter-/ekstrapolere implisitt volatilitet med utgangs-
punkt i observerbare priser. 
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Note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi (forts.) 

Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
I kategorien inngår blant annet utlån til kunder og instrumenter hvor kredittmarginer utgjør en vesentlig del av justeringen til markedsverdi. 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (nivå 2) 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner gjelder hovedsakelig DnB NOR Markets. Verdimålingen er i hovedsak basert på avtalte rente-
betingelser målt mot en swapkurve. Rentebindingstiden er relativt kort. 

Utlån til kunder (nivå 3) 
Utlånene består i hovedsak av fastrenteutlån i norske kroner og deler av porteføljen av marginlån i norske kroner. Verdien av fastrente-
utlånene fastsettes ved at avtalte rentestrømmer neddiskonteres over løpetiden med en diskonteringsfaktor som er justert for marginkrav. 
For marginlånene kalkuleres et marginkrav, og forskjellen mellom avtalt og faktisk margin neddiskonteres over gjennomsnittlig forventet tid 
til reprising. 

I tillegg har DnB NORD en mindre portefølje av utlån til virkelig verdi. Den omregnede kroneverdien av denne porteføljen vil være påvirket av 
valutakurssvingninger i forbindelse med omregningen av selskapets balanse fra lokal valuta.   

Sertifikater og obligasjoner (nivå 2 og 3) 
Verdivurderingen under nivå 2 baseres i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver, valutakurser og kredittmarginer 
til den enkelte kreditt og obligasjonens karakteristika. For papirer vurdert under nivå 3 baseres verdsettelsen på indikative priser fra tredje-
part eller sammenlignbare papirer. 

Den omregnede kroneverdien av DnB NORDs portefølje vil være påvirket av valutakurssvingninger i forbindelse med omregningen av 
selskapets balanse fra lokal valuta.   

Aksjer inklusive andeler i fond og aksjerelaterte derivater knyttet til market-making (nivå 2 og nivå 3) 
Aksjer klassifisert i nivå 2 omfatter aksjederivater knyttet til DnB NOR Markets' market-making aktiviteter. Hoveddelen av disse derivatene  
er knyttet opp mot de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og verdsettelsen baseres på kursutvikingen på den aktuelle/underliggende aksjen 
og observerbar eller beregnet volatilitet. Postene som er klassifisert i nivå 3 omfatter i det vesentligste eiendomsfond, KS-andeler, Private 
Equity-investeringer, andeler i hedgefond og investeringer i unoterte aksjer. 

Finansielle eiendeler, kunden bærer risikoen (nivå 1) 
Posten gjelder i sin helhet unit linked produkter i Vital. Verdiutviklingen på de underliggende fondene er tilgjengelig på daglig basis. 

Finansielle derivater (nivå 2 og 3) 
I nivå 2 gjelder markedsverdiene i hovedsak valutaterminer og rente- og valutaswapper. Verdsettelsen er basert på swapkurver, og
kredittmarginer utgjør en mindre del av verdien. I tillegg omfatter posten derivater knyttet til råvarer og FRAer. Disse er verdsatt med 
utgangspunkt i observerbare priser i markedet. I nivå 3 knytter markedsverdiene seg i det vesentligste til valutaopsjoner, renteopsjoner  
i norske kroner samt indeksderivater. Verdsettelsen er basert på indikative priser fra tredjepart. 

Gjeld til kredittinstitusjoner (nivå 2) 
Se "Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner" ovenfor. Posten inneholder også innlån fra Norges Bank i forbindelse med bytteordningen i 
statens tiltakspakke. Innlånene relatert til denne ordningen utgjorde 118,1 milliarder kroner ved utgangen av 2009. Se note 46 Opplysninger 
om nærstående parter. 

Innskudd fra kunder (nivå 2) 
Innskudd som vurderes til virkelig verdi omfatter blant annet særvilkårsinnskudd. Verdsettelsen er i hovedsak basert på en måling mot en 
swapkurve, og effekten av endringer i kredittmarginer i målingen er liten. 

Verdipapirgjeld (nivå 2) 
Verdivurderingen baseres i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver og kredittmarginer. Posten består i hovedsak 
av innlån i norske kroner. For innlån i valuta benyttes sikringsbokføring dersom slike forretninger er inngått. For øvrige verdipapirinnlån 
baseres verdsettelsen på amortisert kost. 

Ansvarlig lånekapital (nivå 2) 
Ansvarlige innlån som vurderes til virkelig verdi, består av to innlån i norske kroner, og verdsettelsen baseres på observerbare rentekurver og 
kredittmarginer. 
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Note 29 Finansielle instrumenter til virkelig verdi (forts.) 

Finansielle instrumenter til virkelig verdi, nivå 3 DnB NOR-konsernet 
Finansiell gjeld

Sertifikater 
Utlån til og Finansielle Finansielle 

Beløp i millioner kroner kunder obligasjoner Aksjer 1) derivater derivater 

Balanse per 31. desember 2008 174 012        3 913            5 433            1 792            1 277            

Netto gevinster på finansielle instrumenter (323)              (19)                (679)              (311)              (107)              

Tilgang/kjøp 11 094           5 390             880                

Avhending 0                   5 204             535                

Forfalt 34 608           1 123             1 028             821                

Overført fra nivå 1 eller 2 0                   42                  1 066             

Overført til nivå 1 eller 2 0                   661                542                

Annet 2) (282)              (157)              0                   

Balanse per 31. desember 2009 149 893        2 180            5 623            453               350               

Finansielle eiendeler

1) Aksjer klassifisert i nivå 3 omfatter i tillegg til rene aksjeinvesteringer andeler i eiendomsfond, KS-andeler, Private Equity-investeringer og andeler i 
hedgefond. 

2) Inkluderer valutakurseffekter ved omregning av utenlandsk virksomhet. 

Utlån til kunder 
Porteføljen av utlån til virkelig verdi består i hovedsak av fastrenteutlån i norske kroner og en andel av marginlån i norske kroner. I tillegg 
har DnB NORD en mindre portefølje av utlån som vurderes til virkelig verdi. 

Fastrentelån
Verdsettelsen av lånene er basert på avtalte rente med kunden neddiskontert med et marginkrav basert på markedssituasjonen ved 
utgangen av 2009, slik dette vurderes fra Retail Norge. Sterk konkurranse og åpenhet i form av rentebarometre innenfor dette markeds-
segmentet, gjør at det er relativt liten usikkerhet rundt marginkravet for slike lån. Kunden har for disse lånene i utgangspunktet ikke 
mulighet for å tre ut av avtalen uten at det kompenseres for mer-/mindreverdier knyttet til lånet. Fastrentelån vurdert til virkelig verdi 
utgjorde 23 526 millioner kroner ved utgangen av 2009. 

Marginlån vurdert til virkelig verdi 
For et marginlån vil det typiske eksempel være at lånet har en referanserente og et marginpåslag. Renterullering for referanserenten vil 
vanligvis være 3 måneder, men marginen kan være fastsatt for vesentlig lengre perioder. I tider med store rentebevegelser og redusert 
likviditet i markedet som under finansuroen, har finansieringskostnadene for langsiktige innlån økt. Dette har betydning for marginkravene 
som banken benytter i sine kalkyler. Marginkravene måles mot avtalte marginer og avvik neddiskonteres over gjennomsnittlig periode frem 
til antatt justering av marginen. Denne perioden er basert på tilbakemelding fra forretningsområdene, men vil innebære klare elementer av 
skjønn basert på erfaring. Tiden frem til faktisk regulering av marginen representerer den største usikkerhetsfaktoren i disse beregningene. 
Marginlån vurdert til virkelig verdi utgjorde 126 367 millioner kroner ved utgangen av 2009.   

Sertifikater og obligasjoner 
Investeringene i nivå 3 besto i hovedsak av kommune- og statspapirer med kort rentebinding. Papirene har god kvalitet, men begrenset 
likviditet. 500 millioner kroner av porteføljen består av investeringer i sparebanker, fylkeskommuner og kraftselskap. For denne delen av 
porteføljen utgjorde verdien av ett basispunkt 0,15 millioner kroner. Samlet sett var det et urealisert tap på sertifikater og obligasjoner i  
nivå 3 på 22 millioner kroner ved utgangen av 2009. 

Aksjer inklusive andeler i fond 
Av samlet investert beløp på 5 623 millioner kroner gjaldt 2 573 millioner Private Equity-fond, 1 020 millioner Eiendomsfond, 17 millioner  
KS-andeler, 1 083 millioner ikke børsnoterte hedgefond og 930 millioner ikke børsnoterte aksjer. Felles for disse investeringene er at det  
er etterslep i tilgangen på informasjon fra enhetene. I tider med uro i finansmarkedene, vil det kunne være betydelig usikkerhet knyttet til 
verdsettelsen av disse investeringene.  

Finansielle derivater, eiendeler og gjeld 
Postene som er klassifisert i nivå 3 består i hovedsak av valutaopsjoner, renteopsjoner i norske kroner og derivater knyttet til utviklingen  
i konsumprisindeksen. 
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Note 30 Aksjer 

Investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 1) DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Sum investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis, ekskl. Vital 13 272                   9 875                     

Sum investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis, Vital 44 955                   26 964

Sum investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 58 227                  36 839                  

Spesifikasjon av de største investeringene i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 
per 31. desember 2009 

DnB NOR-konsernet ekskl. Vital 
Antall Eierandel Balanseført 

Balanseført verdi i tusen kroner aksjer i prosent 2) verdi 

Finansinstitusjoner
Storebrand 3) 3 167 172        0,7 125 515         

Andre finansinstitusjoner 8 610             

Finansinstitusjoner totalt 134 125        

Norske selskaper
Aker Solutions 3) 1 786 963        0,7 135 237         

TGS NOPEC Geophysical Company 3) 876 528           0,8 92 123           

IT-Fornebu 1 464 294        12,6 179 707         

Kongsberg Automotive Holding 26 835 050       6,6 149 203         

Marine Harvest 3) 126 201 415     3,5 533 832         

Norsk Hydro 3) 7 758 224        0,6 378 058         

Odfjell ser. A 3) 2 987 305        4,5 156 475         

Orkla 3) 9 529 267        0,9 542 025         

Petroleum Geo-Services 3) 3 258 084        1,6 217 216         

Renewable Energy Corporation 3) 5 732 174        0,9 256 515         

Statoil 3) 10 592 211       0,3 1 534 811       

Hurtigruten 26 979 125       6,4 103 870         

Tandberg 3) 934 510           0,8 154 661         

Telenor 3) 8 958 095        0,5 725 864         

Schibsted 3) 652 010           0,6 84 990           

Yara International 3) 2 365 485        0,8 625 316         

Andre norske selskaper 741 127         

Norske selskaper totalt 6 611 031     

Utenlandske selskaper
Acergy 3) 1 705 902        0,9 156 653         

Cape Investment 9 261               13,9 106 731         

Noble 3) 470 000           0,2 111 421         

Norvestor IV LP 1                     19,2 149 946         

Pride International 3) 8 070 800        4,7 1 485 904       

Royal Caribbean Cruises 3) 1 083 473        1,3 159 758         

Scorpion Offshore 3) 12 000 000       13,4 294 000         

Seadrill 3) 10 762 141       2,7 1 592 259       

Subsea 7 3) 816 716           0,6 78 462           

Teekay 3) 2 000 000        0,3 271 409         

Transocean 3) 250 006           0,1 123 016         

Andre utenlandske selskaper 575 473         

Utenlandske selskaper totalt 5 105 032     

Aksjerelaterte derivater 3) (341 210)      

Andeler i fond
Rentefond 1 612 040       

Kombinasjonsfond 1 941             

Aksjefond 130 060         

Øvrige fond 19 429           

Andeler i fond totalt 1 763 471     

Sum investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 13 272 450     

Vital 
Antall Eierandel Balanseført 

Balanseført verdi i tusen kroner aksjer i prosent 2) verdi 

Finansinstitusjoner
Storebrand 3 244 188        0,7 128 340         

Andre finansinstitusjoner 807 326         

Finansinstitusjoner totalt 935 666        

Norske selskaper
Aker Solutions  1 589 907        0,6 119 958         

Imarex  1 618 707        10,7 92 266           

Marine Harvest  22 193 946       0,6 93 903           

Media Norge  1 717 149        1,7 94 443           

Norsk Hydro  5 779 526        0,5 281 521         

Orkla  9 211 696        0,7 523 685         

Oslo Børs VPS Holding  8 233 680        19,1 494 021         

Petroleum Geo-Services  1 774 408        0,9 117 998         

Renewable Energi    2 501 005        0,4 111 920         

Schibsted  719 934           0,7 93 663           

Statoil  10 002 034       0,3 1 448 295       

Tandberg  908 134           0,8 149 842         

Telenor  7 098 390        0,4 575 325         

TGS Nopec Geophysical    1 329 001        1,3 139 279         

Yara International  1 642 028        0,6 433 003         

Andre norske selskaper 853 365         

Norske selskaper totalt 5 622 486     

Utenlandske selskaper
Acergy  1 987 776        1,0 182 180         

Apple  141 792           0,0 172 716         

AT&T  888 687           0,0 143 899         

BP Plc 2 849 912        0,0 159 515         

Exxon Mobil  765 248           0,0 301 446         

General Electric  2 292 413        0,0 200 364         

Google  41 900             0,0 150 065         

Johnson & Johnson 423 216           0,0 157 472         

Microsoft  1 266 290        0,0 223 038         

Nestle  555 668           0,1 155 880         

Pfizer  1 378 297        0,0 144 831         

Procter and Gamble  463 303           0,0 162 271         

Seadrill  2 075 102        0,5 307 115         

Andre utenlandske selskaper 13 170 911     

Utenlandske selskaper totalt 15 631 703   

Andeler i fond
Rentefond 17 360 274     

Kombinasjonsfond 33 353           

Aksjefond 1 305 585       

Hedgefond 1 835 778       

Private equity-fond 2 230 031       

Andeler i fond totalt 22 765 022   

Sum investeringer i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis 44 954 878     

1) Grunnfondsbevis har vært sparebankenes form for "aksjer", men grunnfondsbevis har ikke gitt full eierrett til egenkapitalen, slik aksjer gjør. I 2009 
ble det gjort en endring i grunnfondsbeviset som medførte at det skiftet navn til Egenkapitalbevis. Hovedforskjellen på egenkapitalbevis og grunn-
fondsbevis, er at investorenes eierandel i sparebanken kan holdes stabil. Dette blir mulig fordi en større del av overskuddet skal kunne deles ut som 
gaver. Dermed kan sparebankene unngå utvanningseffekten. 

2) Beregning av eierandel i prosent er basert på selskapets totale aksjekapital. Inngåtte derivatkontrakter er ikke medregnet i eierandelen.  
3) Aksjer og fond til virkelig verdi i DnB NOR Markets utgjorde 10 448 millioner kroner ved utgangen av 2009, mens aksjerelaterte derivater utgjorde 

minus 341 millioner. Aksjer i DnB NOR Markets er i hovedsak anskaffet som et ledd i kurssikring av eksponeringen i aksjederivater gjennom om-
rådets market making aktiviteter. Value at risk for aksjevirksomheten i DnB NOR Markets utgjorde rundt 1 million kroner ved utgangen av 2009.   
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Note 31 Finansielle eiendeler og forsikringsforpliktelser, kunder bærer 
risikoen

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Aksjefond 10 718                   5 907                     

Obligasjonsfond 3 868                     3 041                     

Pengemarkedsfond 1 636                     1 325                     

Kombinasjonsfond 2 747                     2 549                     

Bankinnskudd 2 368                     3 631                     

Sum finansielle eiendeler, kunder bærer risikoen 1) 21 337                  16 454                  

Sum forsikringsforpliktelser, kunder bærer risikoen 21 337                  16 454                  

1) Tallene viser fordeling av kundemidler plassert i produkter med investeringsvalg. For slike eiendeler bærer kundene den finansielle risikoen. 

Note 32 Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 

Som ledd i den løpende likviditetsstyringen, har DnB NOR Bank investert i en portefølje av verdipapirer. Denne benyttes for å regulere 
konsernets behov for likviditet og som grunnlag for sikkerhetsstillelser for virksomhet i forskjellige land. Verdipapirene benyttes blant annet 
som sikkerhet for kortsiktige og langsiktige lån i en rekke sentralbanker, og er grunnlag for likviditetsbuffere for oppfyllelse av regulatoriske 
krav. Likviditetsporteføljen i DnB NOR Markets ble, med virkning fra 1. juli 2008, omklassifisert fra kategorien "til virkelig verdi med verdi-
endringer over resultatet" til "holde til forfall". Porteføljer i kategorien "holde til forfall" verdsettes til amortisert kost og nedskrives hvis det 
foreligger objektive indikasjoner på verdifall.  

Verdivurdering 
Omklassifisering i henhold til endring av IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling, betinger blant annet at det må opplyses om 
verdien av porteføljen etter de prinsipper som gjaldt før omklassifiseringen. I en normal markedssituasjon ville likviditetsporteføljen før 
omklassifisering vært verdsatt til eksternt observerbare priser. På grunn av finansuroen var det ikke lenger mulig å observere slike priser i 
markedet. Gjennom 2009 har markedene normalisert seg, men det er fortsatt ikke mulig å observere priser for store deler av porteføljen. For 
å oppfylle informasjonskravet ved utgangen av 2009 har likviditetsporteføljen blitt verdsatt til virkelig verdi etter modeller som benyttes for 
finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked. Anvendt modell er basert på en regresjonsanalyse hvor historiske markedsdata 
(forklaringsvariabler) som selv under finansuroen har vært observerbare, brukes til å forklare historiske verdiendringer i likviditetsporteføljen. 
I perioden fjerde kvartal 2006 til og med andre kvartal 2008 viser modellen god samvariasjon mellom endringer i de gitte markedsdata og 
verdiendringer i likviditetsporteføljen som da var priset i et aktivt marked eller gjennom oppgitte meglerpriser (broker quotes) som ble antatt 
rimelig pålitelige. Dersom modellen hadde vært benyttet på likviditetsporteføljen i 2009, ville resultatet økt med 2 275 millioner kroner.  

Effekter av omklassifisering av likviditetsporteføljen  
Omklassifiseringen av likviditetsporteføljen har gitt en resultatforbedring på 741 millioner kroner ved utgangen av 2009 sammenlignet med 
en videreføring av tidligere vurderingsprinsipp. På omklassifiseringstidspunktet utgjorde bokført verdi av porteføljen 88,0 milliarder kroner, 
mens den ved utgangen av 2009 utgjorde 68,6 milliarder. 

Effekt av omklassifisering av likviditetsporteføljen DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Resultateffekter

Resultatført amortiseringeffekt 544              339              

Netto gevinst dersom verdsatt til virkelig verdi 2 819           (2 678)          

Resultateffekter av omklassifisering (2 275)          3 017           

Balanseeffekter

Resultatført urealisert mindreverdi ved utgangen av perioden 1 662           2 206           

Urealisert kurstap dersom verdsatt til virkelig verdi 2 404           5 223           

Balanseeffekter av omklassifisering 741              3 017           

Utvikling i likviditetsporteføljen etter omklassifisering DnB NOR-konsernet 
31. des. 31. des. 

Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Likviditetsporteføljen, bokført verdi 68 600         92 914         

Likviditetsporteføljen dersom verdsatt til virkelig verdi 67 859         89 898         

Balanseeffekter av omklassifisering 741              3 017           
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Note 32 Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall (forts.) 
Likviditetsporteføljen i DnB NOR Markets 
Etter omklassifiseringstidspunktet har DnB NOR Markets valgt å øke investeringene i verdipapirer som klassifiseres i kategorien "holde til 
forfall". Porteføljen i DnB NOR Markets utgjorde 113 milliarder kroner ved utgangen av 2009 og 97,2 prosent av verdipapirene i porteføljen 
hadde en AAA-rating, mens 2,5 prosent hadde en AA-rating. Det var ingen syntetiske verdipapirer i porteføljen. Det var ingen plasseringer i 
amerikanske sub-prime obligasjoner eller Collateralised Debt Obligations, CDOer.  Nedenfor vises sammensetningen av likviditetsporteføljen i 
DnB NOR Markets. 

DnB NOR-konsernet 
Prosent Millioner kroner 

Rating 31.12.09 31.12.09 

Aktivaklasse

Forbrukerkreditt AAA 3                           3 316                     

Pantesikrede boliglån AAA/AA 58                         66 872                   

Bedriftslån AAA/AA/A 6                           7 221                     

Statsrelatert AAA 33                         37 596                   

Forsikring AAA/AA/A/BB 0                           66                         

Sum likviditetsporteføljen DnB NOR Markets, nominelle verdier 100                       115 070                 

Periodiserte renter, inklusive amortiseringseffekter (2 101)                   

Sum likviditetsporteføljen DnB NOR Markets 100                       112 969                 

Herav omklassifisert portefølje 68 600                   

Likviditetsporteføljen i DnB NOR Markets har en gjennomsnittlig løpetid på tre år og tre måneder, og verdien av ett basispunkt utgjorde 25 
millioner kroner ved utgangen av 2009. 

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall i DnB NOR-konsernet 
DnB NOR-konsernet 

Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

DnB NOR Markets 112 969                 99 106                   

Vital 68 128                   57 089                   

Øvrige enheter 1) (1 265)                   (1 039)                   

Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 179 832                155 156                

1) Inkludert elimineringer av Vitals investeringer i obligasjoner utstedt av DnB NOR Boligkreditt. 

Vital Forsikring 
Vital Forsikrings portefølje av "holde til forfall" obligasjoner består av verdipapirer utstedt av låntagere med høy kredittverdighet. Obliga-
sjoner med statsgaranti utgjorde ved utgangen av 2009 omlag 24 prosent av porteføljen. Resterende midler er i all hovedsak plassert i 
papirer utstedt av kommuner, fylkeskommuner og finansforetak med god kredittkvalitet. Alle plasseringer i obligasjoner utstedt 
av finansforetak er senior gjeld, som sorterer høyest opp i kapitalstrukturen og som har første prioritet i tilfelle utsteders konkurs. Det 
investeres bare unntaksvis i papirer utstedt av tradisjonelle industriselskap. 
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Note 33 Investeringseiendommer 

Investeringseiendommer i konsernet eies i all hovedsak av Vital Forsikring. Eiendommene i Vital inngår som en del av midlene i 
kollektivporteføljen og holdes med tanke på å oppnå langsiktig avkastning for kundene. Eiendomsporteføljen i Vital vurderes til virkelig verdi 
på balansedagen. Vital verdsetter eiendommene ved bruk av interne modeller og eksterne takster. I de interne modellene beregnes nåverdi 
av forventede kontantstrømmer. Kontraktsfestede kontantstrømmer diskonteres med et normalisert nominelt avkastningskrav, mens frem-
tidig, ikke kontraktsfestet kontantstrøm diskonteres med et avkastningskrav som inkluderer en ekstra risikopremie. I modellen inngår et 
avkastningskrav for kontorlokaler på 6,25 prosent i kontraktsperioden og 9,25 prosent deretter. For de to periodene holdes både
inflasjonsforventning og implisitt forutsetning om realrente konstant. Forskjellen i avkastningskravene reflekterer derfor utelukkende en 
økning i risikopremie. Økningen i risikopremie på 3 prosentpoeng skal være en kompensasjon knyttet til overgang fra en sikker og kjent 
kontantstrøm til en kontantstrøm som ikke har samme grad av forutsigbarhet. I utgangspunktet benyttes samme avkastningskrav for hoteller 
og kjøpesentre, men etter individuell vurdering ble avkastningskravet for enkelte eiendommer justert ned med inntil 0,75 prosentpoeng og 
for andre opp med inntil 1,75 prosentpoeng. 

For beregning av normaliserte nominelle avkastningskrav tar DnB NOR utgangspunkt i risikofri rente, i regelen statsobligasjonsrente med en 
durasjon på tre til fem år. Deretter legges det til en relevant risikopremie knyttet til aktivaklassen eller prosjektet som skal verdsettes. Etter 
en samlet vurdering av markeds- og risikobildet, ble avkastningskravene ved den interne verdivurderingen i fjerde kvartal i 2009 redusert 
med 0,25 prosent til henholdsvis 6,25 prosent for kontraktsfestede og 9,25 prosent for fremtidige kontantstrømmer. 

Fremtidig markedsleie vurderes individuelt for den enkelte eiendom basert på et bredt tilfang av informasjon, herunder ekstern 
markedsstatistikk, eksterne analyser og markedsvurderinger, eget markedssyn og intern informasjon og kompetanse om lokale 
markedsforhold og eiendommenes tekniske tilstand. Det ble gjennom 2009 foretatt en nedjustering av markedsleien for deler av 
kontorporteføljen. Både markedsleier og øvrige parametere i verdivurderingsmodellen vurderes å være godt i overensstemmelse med
markedet. 

Det ble ved utgangen av 2009 gjennomført en fullstendig vurdering av investeringseiendommene. Eiendommene i Sverige ble vurdert etter 
innhentede takster fra en uavhengig verdsetter. Verdsetteren har anerkjente og faglige kvalifikasjoner, og er ledende i sitt marked. 
Eiendommene i Norge ble vurdert på grunnlag av egen verdivurderingsmodell. Som supplement til verdiene i den interne modellen, ble det 
innhentet eksterne takster fra to uavhengige verdivurderere for et representativt utvalg av eiendommer, tilsvarende 23 prosent av eiendoms-
porteføljen i Norge. Hensikten med de eksterne takstene er å benchmarke de interne vurderingene mot uavhengige referanser. Beregninger 
og regnskapsførte verdier er innenfor et akseptabelt pålitelighetsintervall på pluss/minus 5 prosent i forhold til snitt av eksterne takster.  
Både for interne vurderinger og eksterne takster er relevante transaksjoner i markedet viktige referanser. I 2009 var det generelt liten 
aktivitet i transaksjonsmarkedet og antall relevante referanser var derfor begrenset.  

Eiendomsmarkedet har generelt vært preget av en negativ utvikling de siste par årene med økende ledighet, fallende leiepriser og verdier 
samt lav aktivitet både i utleie- og transaksjonsmarkedet. Gjennom 2009 ble samlet kontraktsleie for den 100 prosent eide porteføljen i 
Norge redusert med 6 millioner kroner til 1 591 millioner. I samme periode gikk vurdert markedsleie for den samme porteføljen ned med 48 
millioner kroner til 1 720 millioner. Leieprisene syntes å ha stabilisert seg mot slutten av 2009. Den økonomiske ledigheten i porteføljen har 
økt fra 2,7 prosent til 4,4 prosent gjennom året. Verdivurderingene har samlet ført til en nedskrivning av Vitals eiendomsportefølje med 887 
millioner kroner i 2009. Av dette utgjorde nedskrivning på igangværende prosjekter 218 millioner kroner. Prosjekter i Vital vil på 
kostnadssiden normalt være sikret gjennom totalentrepriser, mens inntektssiden i hovedsak vil være sikret gjennom inngåtte kontrakter før 
prosjektstart. 

Det gjennomføres halvårlig en kredittvurdering av leietagerne i Vitals eiendommer. I 2009 ble 1 prosent kategorisert som ikke kredittverdig 
uten sikkerhet. Resultatene fra kredittvurderingen var samlet tilnærmet uendret fra året før.  

Verdivurderingene er særlig sensitive for endring i avkastningskrav og forutsetninger om fremtidig inntektsstrøm. En endring i avkastnings-
kravet på 0,25 prosentpoeng vil, alt annet likt, endre verdien av eiendomsporteføljen med 3,5 prosent. 5 prosent endring i fremtidige 
markedsleier vil, alt annet likt, endre verdien av eiendomsporteføljen med 3,7 prosent. 
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Note 33 Investeringseiendommer (forts.) 

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner Investeringseiendommer 

Balanseført verdi per 31. desember 2007 1) 33 078         

Tilgang, kjøp av nye eiendommer 1 680            

Tilgang, aktivering av investeringer 830               

Netto gevinst som resultat av justering til virkelig verdi (3 201)           

Verdiendringer som følge av restrukturering 806               

Avhendelser 956               

Valutakursendringer 321               

Balanseført verdi per 31. desember 2008 1) 32 558         

Tilgang, kjøp av nye eiendommer 1 844            

Tilgang, aktivering av investeringer 749               

Tilgang, overtatte selskaper 520               

Netto gevinst som resultat av justering til virkelig verdi (778)             

Netto gevinst som resultat av justering til virkelig verdi av prosjekter (218)             

Avhendelser 720               

Valutakursendringer (575)             

Balanseført verdi per 31. desember 2009 1) 33 381         

Beløp inkludert i resultatregnskapet:

Leieinntekter fra investeringseiendommer 2 069            

Direkte kostnader (inkl. reparasjoner og vedlikehold) knyttet til investeringseiendommer som genererer leieinntekter 414               

Direkte kostnader (inkl. reparasjoner og vedlikehold) knyttet til investeringseiendommer som ikke genererer leieinntekter 0                  

Kontraktsmessige forpliktelser knyttet til kjøp eller bygging av investeringseiendommer, som ikke er balanseført per 31. desember 2009 1 785            

1) Investeringseiendommer i Vital utgjorde 32 908 millioner kroner per 31. desember 2007, 32 392 millioner per 31. desember 2008 og 32 766 
millioner per 31. desember 2009. 

Note 34 Investering i tilknyttede selskaper 

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Bokført verdi 1. januar 2 517            1 435            

Andel av resultat etter skatt 93                632              

Tilgang/avgang 17                478              

Utbytte (106)             (26)               

Balanseført verdi per 31. desember  1) 2 521           2 517           

DnB NOR-konsernet 
Eierandel Balanseført Balanseført 

Eiendeler Gjeld Inntekter Resultat i prosent verdi verdi 

Beløp i millioner kroner 31.12.09 2) 31.12.09 2) 2009 2) 2009 2) 31.12.09 31.12.09 3) 31.12.08 

Eksportfinans AS 225 254        219 846        2 088            1 913            40                1 911            2 112            

Nordito AS 3 226            1 850            1 998            262              40                395              309              

Doorstep AS 10                0                  3                  2                  50                8                  7                  

Andre tilknyttede selskaper 206              89                

Sum 2 521           2 517           

1) Balanseført verdi per 31. desember omfatter latente skatteposisjoner og merverdier som ikke er reflektert i selskapets balanse. 
2) Verdier i tilknyttede selskapers regnskaper. 
3) Et syndikat bestående av eiere av Eksportfinans AS har gjennom en garantiavtale overtatt risikoen for eventuelle verdifall i likviditetsporteføljen til 

Eksportfinans AS med virkning fra 1. mars 2008. Etter dette tidspunktet vil Eksportfinans AS bli kompensert for verdifall i porteføljen opptil 5 
milliarder kroner. Verdiøkning vil tilfalle garantistene. DnB NORs kostnader under garantien vurderes sammen med resultatet fra og investeringen i 
Eksportfinans AS, og utgjorde 249 millioner kroner per 31. desember 2009 og 772 millioner per 31. desember 2008. 
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Note 35 Immaterielle eiendeler 

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Goodwill 1) 5 405               6 665               

Merkenavnet Postbanken 1) 51                    51                    

Utvikling av IT-systemer 1 490               1 108               

Øvrige immaterielle eiendeler 699                  656                  

Sum immaterielle eiendeler 7 644               8 480               

1) Se note 36 for informasjon om goodwill og immaterielle eiendeler med udefinert levetid. 

DnB NOR-konsernet 
Øvrige 

Merkenavnet Utvikling av immaterielle 
Beløp i millioner kroner Goodwill Postbanken IT-systemer eiendeler Totalt 

Balanseført verdi per 31. desember 2007 6 660               51                    653                  379                  7 742               

Tilgang                        594                                         594                  

Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper 673                                         487                  1 160               

Avhendelser 10                    12                    103                  126                  

Nedskrivning 1 000               18                    14                    1 032               

Avskrivninger 128                  137                  265                  

Valutakursendring 343                  20                    45                    407                  

Balanseført verdi per 31. desember 2008 6 665               51                    1 108               656                  8 480               

Opprinnelig anskaffelseskost 10 038              119                  2 171               954                  13 282              

Samlede av- og nedskrivninger 3 372               68                    1 063               298                  4 792               

Balanseført verdi per 31. desember 2008 6 665               51                    1 108               656                  8 481               

Tilgang 711                  254                  965                  

Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper 29                                           29                    

Endring kostpris (153)                 (153)                 

Avhendelser 84                    84                    

Nedskrivning 730                  52                    24                    807                  

Avskrivninger 0                      265                  132                  397                  

Valutakursendring (322)                 (13)                   (56)                   (390)                 

Balanseført verdi per 31. desember 2009 5 405               51                    1 490               699                  7 644               

0                      

Opprinnelig anskaffelseskost 9 668               119                  2 601               1 181               13 569              

Samlede av- og nedskrivninger 4 264               68                    1 112               482                  5 925               

Balanseført verdi per 31. desember 2009 5 405               51                    1 490               699                  7 644               
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DnB NOR-konsernet foretar løpende vurderinger av hvorvidt verdien av balanseført goodwill og øvrige immaterielle eiendeler med udefinert 
levetid er intakt, og minimum årlig gjennomføres en fullstendig nedskrivningstest av alle vurderingsenheter. De enkelte goodwillposter og 
immaterielle eiendeler med udefinert levetid i DnB NOR-konsernets balanse er allokert til vurderingsenheter i henhold til hvilke virksomheter 
som nyter godt av den kjøpte eiendelen. Valg av vurderingsenhet er gjort ut fra hensyn til hvor det er mulig å identifisere og skille ut 
kontantstrømmer knyttet til virksomheten. En vurderingsenhet kan ha goodwill fra flere transaksjoner, og nedskrivningstesten foretas da på 
samlet balanseført goodwill i vurderingsenheten. 

Testing av verdier og sentrale forutsetninger for beregning av bruksverdi
Nedskrivningstesting av balanseførte verdier foretas ved en neddiskontering av forventet fremtidig kontantstrøm fra virksomheten.
Vurderingen er basert på konsernets bruksverdi ("value in use") av vurderingsenheten. Bruksverdi fremkommer ved summen av beregnede
nåverdier av forventede kontantstrømmer for en planperiode og fremskrevne kontantstrømmer etter planperioden. Kontantstrømmene for
planperioden er vanligvis tre år og tar utgangspunkt i budsjetter og planer som er godkjent av ledelsen. Budsjetter og planer må kunne 
sannsynliggjøres ut fra historiske resultater i enheten. Ut over planperioden er det, dersom det ikke er vesentlige argumenter for en 
avvikende veksttakt, lagt til grunn en fremskrivning basert på generell forventet økonomisk vekst. På mellomlang sikt, frem til 2019, er 
denne veksten satt til 5 prosent i året, som tilsvarer forventet langsiktig nominell BNP-vekst. Etter 2019 er det lagt til grunn en årlig vekst på 
2,5 prosent, som tilsvarer forventet langsiktig inflasjon. For vurderingsenheter hvor det er lagt til grunn en avvikende veksttakt, er det gitt en 
begrunnelse i beskrivelsen nedenfor. 

Diskonteringsfaktoren er basert på en vurdering av hva som er markedets langsiktige avkastningskrav for den type virksomhet som inngår  
i vurderingsenheten. Avkastningskravet reflekterer risiko i virksomheten. Nedskrivningstestene er i utgangspunktet gjennomført på
kontantstrømmer etter skatt for å kunne benytte markedets avkastningskrav direkte. Dersom testen viser at det kan foreligge behov for 
nedskrivning, foretas en grundigere gjennomgang av enheten som også omfatter en vurdering av verdien på kontantstrømmer før skatt.  
I vurderingen for regnskapsåret 2009 er det hovedsakelig brukt en diskonteringsfaktor på 9 prosent etter skatt i verdivurderingene. For 
enheter i land utenfor Norden, så som Baltikum, Polen og Russland, er diskonteringsfaktoren justert for landrisiko og langsiktig rente i 
enhetens hjemmemarked. 

For enheter hvor balanseført goodwill ligger tett opp til beregnet bruksverdi, har DnB NOR utført sensitivitetsanalyser. I sensitivitetsanalysene 
vurderes hvorvidt en endring innenfor et rimelig mulighetsområde av viktige forutsetninger lagt til grunn i verdivurderingen av en enhet, ville 
føre til at balanseført verdi av enheten overstiger dens bruksverdi. 

Goodwill og immaterielle eiendeler med udefinert levetid 

Goodwill DnB NOR-konsernet 
Balanseført Balanseført 

Enhet 31.12.09 31.12.08 

DnB NOR Kapitalforvaltning 1 568 1 899

DnB NORD 1) 223 874

Retail Norge - morbank 987 987

Cresco 502 502

Nordlandsbanken 478 478

DnB NOR Finans - Bilfinansiering i Norge 365 365

DnB NOR Finans - Bilfinansiering i Sverige 319 357

Svensk Fastighetsförmedling AB 188 290

SalusAnsvar 215 349

Vital 215 215

Øvrige 344 341

Sum goodwill 5 405                     6 658                     

Immaterielle eiendeler med udefinert levetid DnB NOR-konsernet 
Balanseført Balanseført 

Enhet 31.12.09 31.12.08 

Postbanken 51 51

1) DnB NORs andel (51 prosent) av balanseført goodwill i DnB NORD. 
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DnB NOR Kapitalforvaltning
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 NOR Kapitalforvaltning. Virksomheten er integrert, blant annet er synergi- 
og rasjonaliseringseffekter hentet ut i hele organisasjonen, og samlet kapitalforvaltningsvirksomhet er laveste nivå hvor kontantstrømmer 
kan identifiseres. DnB NORs forvaltningsavtale med Skandia Liv ble reforhandlet i 2009, og volumene ble redusert samtidig som tidligere 
betingelser som krevde internasjonal tilstedeværelse ble fjernet. Endret avtale har imidlertid ikke medført endringer i oppfølgingsnivå i 
virksomheten, og vurderingsenheten er derfor videreført. De mest kritiske forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er utvikling  
i verdipapirmarkedene, netto salg av fond og marginer. Se for øvrig beskrivelse under nedskrivninger av goodwill i 2009 nedenfor.

DnB NORD 
DnB NORD ble etablert i 2005, og selskapet overtok NORD/LBs eksisterende datterbanker i Baltikum og Polen. Balanseført goodwill i 
DnB NORD stammer fra etableringen samt fra oppkjøpet av BISE Bank i Polen i 2007. Verdivurderingen foretas av DnB NORD som vurderer 
de ulike datterbankene som egne vurderingsenheter. Goodwill i DnB NOR tilsvarer 51 prosent av balanseført goodwill i DnB NORD. De
viktigste forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er vekstforutsetninger, utvikling i finansieringskostnader og marginer samt 
nivået på nedskrivning på utlån. DnB NORD har utarbeidet spesifikke planer frem til 2019 som er benyttet i nedskrivningstestene.

Retail Norge – morbank 
Enheten vedrører bankvirksomheten (utlån og innskudd) i regionnettet i Norge med unntak av Nordlandsbanken og Postbanken, og balanse-
ført goodwill består vesentlig av goodwill fra fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR samt noe goodwill fra tidligere overtatte kontorer i 
Gjensidige NOR. Fra 1. juli 2009 ble forretningsområdet Retail Norge etablert. Omorganiseringen medførte at aktiviteten i regionnettet i 
Norge for merkevaren DnB NOR ble samlet i en vurderingsenhet, mens det tidligere ble skilt mellom personkunder i Personmarked og SMB-
kunder i Bedriftsmarked og betalingstjenester. De viktigste forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er utvikling i marginer, 
volumer og nedskrivning på utlån. 

Cresco 
Enheten omfatter ekstern distribusjon av kortkreditter under merkenavnet Cresco. Goodwill stammer fra fusjonen mellom DnB og Gjensidige 
NOR samt tidligere oppkjøpspremie fra kjøp av Gjensidige Banks kredittkortportefølje. De viktigste forutsetningene for kontantstrømmene i 
planperioden er utvikling i marginer, volum og nedskrivning på utlån. På grunn av forutsetning om stigende rentenivå kombinert med høye 
finansieringskostnader, ventes et marginpress i virksomheten. 

Nordlandsbanken 
Enheten omfatter bankvirksomheten (utlån og innskudd) i Nordlandsbanken. Goodwill består av oppkjøpspremie ved overtagelse av 
Nordlandsbanken. Nordlandsbanken er videreført som et eget selskap i DnB NOR-konsernet og er en naturlig vurderingsenhet. De viktigste 
forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er utvikling i marginer, volumer og nedskrivning på utlån. 

DnB NOR Finans Bilfinansiering - Norge 
Enheten omfatter DnB NORs bilfinansieringsvirksomhet i Norge, og goodwill stammer fra DnB NORs kjøp av SkandiaBanken Bilfinans i Norge. 
Virksomheten ble overtatt fra 31. januar 2008. Kritiske forutsetninger for kontantstrømmene i planperioden er nivået på bilsalget i Norge og 
DnB NOR Finans' evne til å beholde kundeforholdet med viktige bilforhandlere samt langsiktig marginutvikling og nivået på nedskrivning på 
utlån. 

DnB NOR Finans Bilfinansiering – Sverige 
Enheten omfatter DnB NOR Finans' virksomhet av bilfinansiering og leasingportefølje i Sverige. Goodwill stammer fra tidligere kjøp av 
leasingportefølje og virksomhet innen forhandlerbasert bilfinansiering i Sverige og fra kjøp av SkandiaBankens bilfinansieringsvirksomhet  
i Sverige i 2008. For 2008 ble virksomhetene fra de respektive kjøpene vurdert separat som egne vurderingsenheter, men fra 2009 er 
virksomheten i Sverige integrert og følges opp som en vurderingsenhet. De viktigste forutsetningene for kontantstrømmene er nivået på 
bilsalget i Sverige, DnB NOR Finans' evne til å beholde kundeforholdet med viktige bilforhandlere, langsiktig marginutvikling og nivå på 
nedskrivninger på utlån. 

Svensk Fastighetsförmedling 
Enheten består av Svensk Fastighetsförmedling, eiendomsmeglervirksomhet i Sverige, som ble kjøpt i andre kvartal 2007, samt verdiene av 
økt distribusjonskraft i Sverige for formidling av boliglån. Vurderingsenheten er således samlede resultater fra eiendomsmegling og boliglåns-
virksomheten. De viktigste forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er utviklingen i boligomsetningen i Sverige, langsiktig 
marginutvikling, nedskrivninger og volumutvikling. 
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SalusAnsvar
DnB NOR kjøpte i fjerde kvartal 2007 96 prosent av aksjene i SalusAnsvar, som er en uavhengig distributør av livs- og pensjonsforsikring, 
skadeforsikring og bankprodukter til medlemmer av foreninger og fagforbund i Sverige. I løpet av 2008 ble de resterende fire prosent av 
aksjene kjøpt. Merverdien representerte økt distribusjonskraft til person- og bedriftsmarkedet i Sverige. De viktigste forutsetningene for 
kontantstrømmene i planperioden er volumutvikling i formidling av forsikrings- og bankprodukter. 

Vital
Enheten omfatter livsforsikringsvirksomhet. Goodwill består av oppkjøpspremie fra overtagelsen av Vital og Gjensidige NOR Spareforsikrings 
portefølje. De viktigste forutsetningene for kontantstrømmene i planperioden er utvikling i verdipapirmarkedene og risikoresultat. 

Postbanken – merkenavn 
Balanseført verdi for merkenavn stammer fra fusjonen med Postbanken i 1999. Postbanken er et sterkt merkevarenavn i det norske person-
markedet.  

Nedskrivninger av goodwill i 2009 

Nedskrivninger fordelt på enheter DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 

Svensk Fastighetsförmedling AB 99

SalusAnsvar 102

DnB NORD 1) 529

Sum nedskrivninger på immaterielle eiendeler 730                       

1) Nedskrivning for DnB NORD utgjør DnB NORs andel. 

Balanseført goodwill for Svensk Fastighetsförmedling AB inklusive boliglånsporteføljen i Sverige utgjorde 232 millioner svenske kroner, til-
svarende 188 millioner kroner ved utgangen av 2009. Det ble foretatt en nedskrivning på 120 millioner svenske kroner, tilsvarende 99 mil-
lioner kroner i tredje kvartal 2009. Det ble også foretatt en nedskrivning tilsvarende 100 millioner kroner i 2008. Nedskrivningen i 2009 var 
basert på oppdaterte plantall utarbeidet med basis i dagens strategi, med videreføring av salg av boliglån i egen balanse. Boliglånsvirksom-
heten i Sverige er i en etableringsfase, og det er lagt til grunn et forsiktig anslag på utvikling i lønnsomheten fra salget av boliglån. Det er 
ikke forutsatt inntekter fra salg av andre finansielle produkter i det svenske markedet. Det var ikke behov for ytterligere nedskrivninger i 
fjerde kvartal 2009, men konsernets strategi i Sverige er under utredning, og en endring i strategi kan medføre behov for fornyet vurdering  
i løpet av første kvartal 2010. Det er benyttet et avkastningskrav på 9,0 prosent etter skatt, som tilsvarer om lag 10,8 prosent før skatt. 
Vurderingsenheten er inkludert i resultatområdet Retail Norge, se note 3 Segmenter. 

Goodwill knyttet til SalusAnsvar utgjorde 266 millioner svenske kroner, tilsvarende 215 millioner kroner ved utgangen av 2009. DnB NOR har 
endret strategien for virksomheten, slik at SalusAnsvar nå har fått et mer selvstendig strategiansvar, og investeringen vurderes i større grad 
som en finansinvestering. SalusAnsvars resultatutvikling er påvirket av lavkonjunkturen, og selskapets plantall ble vesentlig nedjustert i 
forhold til det som ble lagt til grunn i verdivurderingen i 2008. Det er ikke lagt til grunn inntekter fra distribusjon av DnB NOR-produkter i 
konstantstrømmen. Det er benyttet et avkastningskrav på 9,0 prosent etter skatt, som tilsvarer om lag 10,8 prosent før skatt. Testen 
konkluderte med et nedskrivningsbehov på 124 millioner svenske kroner, tilsvarende 102 millioner kroner. Vurderingsenheten er inkludert i 
resultatområdet Retail Norge, se note 3 Segmenter. 

DnB NORD har store deler av sin virksomhet i Baltikum og Polen, et område som i en lengre periode har hatt meget sterk økonomisk vekst.
I løpet av 2008 opplevde de baltiske statene en kraftig økonomisk nedkjøling. Den makroøkonomiske situasjonen i Baltikum forverret seg i 
løpet av 2009, og usikkerheten knyttet til virksomheten i disse områdene økte. Resultatene for 2009 viste store nedskrivninger på utlån som 
ga betydelig underskudd i virksomheten, selv om den ordinære driften av bankene var god. DnB NORD har utarbeidet planer frem til 2019 
som er benyttet i goodwilltestene. Plantallene for bankene forutsetter høye nedskrivninger på utlån i Baltikum også i kommende perioder. 
Først fra 2012 er det lagt til grunn en gradvis normalisering av situasjonen. Det er derfor bygget inn forventninger om lav vekst og relativt 
høye nedskrivninger på utlån i de kontantstrømmene som ligger til grunn for verdivurderingen. Reduserte resultatanslag og behov for å tilføre 
kapital til bankene for å tilfredsstille kapitaldekningsregler vil medføre at kontantstrømmene fra virksomheten blir presset. Kontantstrømmene 
er basert på finansielle planer godkjent av DnB NORDs styre.  

Ved utgangen av 2009 var balanseført goodwill i DnB NORD knyttet til virksomheten i Litauen, Latvia og Estland nedskrevet til null. Enhetene 
ble testet for verdifall ved utgangen av andre kvartal 2009, hvor konklusjonen var et behov for nedskrivning av goodwill i DnB NORDs
virksomhet i Baltikum på til sammen 63,5 millioner euro. Basert på nye tester ved utgangen av 2009 ble det konkludert med behov for 
nedskrivning av resterende goodwill, relatert til Litauen, på 6,0 millioner euro. Samlet nedskrivning i Baltikum utgjorde således 69,5 millioner 
euro i 2009, tilsvarende en resultateffekt på 613 millioner kroner, hvorav DnB NORs andel utgjorde 313 millioner. Det ble lagt til grunn et 
avkastningskrav etter skatt på 12,2 prosent i verdivurderingen av Litauen, som tilsvarte om lag 14,9 prosent før skatt. 
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DnB NORDs balanseførte goodwill knyttet til virksomheten i Polen tilsvarte 52,7 millioner euro eller 437 millioner kroner ved utgangen av 
2009. DnB NORDs virksomhet i Polen har vist lav lønnsomhet knyttet til driften, men Polen har en relativt sterk økonomi og nedskrivnings-
situasjonen for utlån er bedre her enn i de baltiske landene. DnB NORD har iverksatt tiltak for å redusere kostnadene og øke inntektene,  
og kombinert med en relativt sterk vekst i netto utlån i planperioden på 11 prosent per år, ventes en bedret lønnsomhet etter hvert som 
tiltakene får effekt. Den langsiktige veksten er forutsatt å være 3 prosent. Vurderingen konkluderte med et nedskrivningsbehov knyttet til 
virksomheten i Polen på 35,3 millioner euro, tilsvarende en resultateffekt på 311 millioner kroner, hvorav DnB NORs andel utgjorde 159 
millioner. Det ble lagt til grunn et avkastningskrav etter skatt på 10,7 prosent i verdivurderingen av Polen, som tilsvarte om lag 13,2 prosent 
før skatt.

Ved utgangen av 2008 hadde DnB NORD balanseført goodwill på 2 millioner euro knyttet til virksomheten i Finland. Filialen i Finland ble 
nedlagt i 2009 og store deler av porteføljen ble solgt til DnB NOR. Goodwill relatert til den finske virksomheten ble dermed skrevet ned til  
null ved utgangen av 2009. Samlede goodwillnedskrivninger i DnB NORDs resultat utgjorde 106,7 millioner euro for 2009, tilsvarende 941 
millioner kroner. Vurderingsenhetene er inkludert i resultatområdet DnB NORD, se note 3 Segmenter. 

DnB NOR hadde ved utgangen av 2008 balanseført ytterligere 4,5 millioner euro i goodwill relatert til kjøpet av DnB NORD. Basert på at 
samtlige enheter i DnB NORD ble skrevet ned i løpet av 2009, ble konklusjonen at denne goodwillposten ble skrevet ned i sin helhet med en 
resultateffekt i 2009 på 40 millioner kroner. Nedskrivning av oppkjøpskostnader og DnB NORs andel av nedskrivninger i DnB NORD medførte 
en samlet kostnad på 529 millioner kroner i DnB NORs regnskap i 2009.  

Goodwill knyttet til DnB NOR Kapitalforvaltning ble i 2008 nedskrevet med 947 millioner svenske kroner, tilsvarende 824 millioner kroner. 
Markedsforholdene er betydelig bedret siden begynnelsen av 2009. En reforhandlet avtale med Skandia Liv vil også gi positivt bidrag i forhold 
til forutsetningene ved fjorårets test. Den nye avtalen innebærer lavere volumer, men muligheter til å oppnå høyere honorarer ved gode 
forvaltningsresultater, samt at redusert internasjonal tilstedeværelse vil gi reduserte kostnader. Ved inngåelse av ny avtale betalte Skandia 
Liv et engangsvederlag på 225 millioner svenske kroner. Av dette beløpet ble 186 millioner svenske kroner, tilsvarende 153 millioner kroner, 
ført som reduksjon i goodwill for tidligere betalt merverdi, mens 39 millioner ble avsatt til restruktureringstiltak i forbindelse med vedtatt 
avvikling av internasjonale kontorer. Det var ikke noe nedskrivningsbehov knyttet til DnB NOR Kapitalforvaltning ved utgangen av 2009.  
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Note 37 Varige driftsmidler 

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Bankbygninger og andre faste eiendommer 506                       570                       

Maskiner, inventar og transportmidler 4 861                     4 577                     

Andre varige driftsmidler 115                       180                       

Sum varige driftsmidler 5 482                    5 326                    

DnB NOR-konsernet 
Bankbygninger Maskiner, 
og andre faste inventar og 

Beløp i millioner kroner eiendommer transportmidler Totalt 1)

Balanseført verdi per 31. desember 2007 424                       2 955                     3 379                     

Tilgang 120                       2 371                     2 492                     

Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper                              

Varige driftsmidler reklassifisert til holdt for salg                              

Avhendelser 10                         335                       345                       

Nedskrivning 1                           2                           2                           

Avskrivninger 2) 21                         779                       800                       

Valutakursendringer 57                         366                       424                       

Balanseført verdi per 31. desember 2008 570                       4 577                     5 146                     

Opprinnelig anskaffelseskost 676                       8 218                     8 894                     

Samlede av- og nedskrivninger 106                       3 641                     3 747                     

Balanseført verdi per 31. desember 2008 570                       4 577                     5 146                     

Tilgang 185                       1 809                     1 994                     

Tilgang gjennom oppkjøp/etablering av andre selskaper

Varige driftsmidler reklassifisert til holdt for salg 

Avhendelser 161                       469                       630                       

Nedskrivning 

Avskrivninger 2) 29                         986                       1 015                     

Valutakursendringer (59)                        (69)                        (128)                      

Balanseført verdi per 31. desember 2009 506                       4 861                     5 367                     

Opprinnelig anskaffelseskost 632                       8 836                     9 468                     

Samlede av- og nedskrivninger 126                       3 976                     4 102                     

Balanseført verdi per 31. desember 2009 506                       4 861                     5 367                     

DnB NOR-konsernet har ikke stilt sikkerheter for lån/funding av varige driftsmidler, herunder eiendom.

1) Totalen inkluderer ikke "Andre varige driftsmidler". 
2) Med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket eventuell restverdi avskrives eiendelene lineært over forventet brukstid innenfor følgende rammer: 
 Tekniske anlegg 10 år 
 Maskiner 3-10 år 
 Inventar etc. 5-10 år 
 IT-utstyr 3-5 år 
 Transportmidler 5-7 år 
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Finansiell leasing - utleie DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Bruttoinvestering i leieavtalen

Forfaller innen 1 år 8 126               5 607               

Forfaller 1 - 5 år 25 099              25 492              

Forfaller senere enn 5 år 2 900               2 980               

Total bruttoinvestering i leieavtalen 36 126              34 079              

Nåverdien av utestående minsteleie

Forfaller innen 1 år 7 775               3 475               

Forfaller 1 - 5 år 20 674              20 777              

Forfaller senere enn 5 år 1 975               5 081               

Total nåverdi av utestående minsteleie 30 425              29 332              

Ikke opptjent finansinntekt 5 701               4 746               

Ikke garanterte restverdier som tilfaller utleier 38                    34                    

Akkumulert tapsavsetning 759                  367                  

Variabel leie innregnet som inntekt i perioden 133                  28                    

Operasjonell leasing - utleie DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Framtidig minsteleie, ikke kansellerbare avtaler

Forfaller innen 1 år 1 904               2 061               

Forfaller 1 - 5 år 5 955               5 959               

Forfaller senere enn 5 år 3 332               1 640               

Total framtidig minsteleie, ikke kansellerbare avtaler 11 191              9 660               

Operasjonell leasing - innleie DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Minimum resterende leiebetalinger knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler   

Forfaller innen 1 år 89                    99                    

Forfaller 1 - 5 år 916                  1 265               

Forfaller senere enn 5 år 7 573               7 835               

Totalt minimum resterende leiebetalinger knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler 8 578               9 200               

Totalt minimum fremtidige fremleiebeløp som forventes mottatt knyttet til ikke kansellerbare fremleieavtaler 76                    115                  

Leieavtaler kostnadsført i perioden

Minimum leiebetalinger 765                  734                  

Variabel leie 0 1                      

Totalt kostnadsførte leieavtaler i perioden 765                  735                  

Nedskrivning av leiekontrakter 17                    19                    

Finansiell leasing – utleie 
DnB NOR-konsernets finansielle leasingvirksomhet gjelder DnB NOR Finans og DnB NORD i Polen og Baltikum.  

Operasjonell leasing – utleie 
Omfatter operasjonell leasingvirksomhet i DnB NOR Finans og DnB NORD i Polen, i tillegg til utleie av investeringseiendommer i Vital. 

Operasjonell leasing – innleie 
Omfatter i hovedsak innleide lokaler i DnB NOR Bank. Den kraftige veksten i kontraktsfestet minimumsleie i perioden over fem år må ses  
i sammenheng med inngått kontrakt om leie av nytt hovedkontor i Bjørvika i Oslo med innflytting i 2012. 
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Note 39 Andre eiendeler 

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Forfalte, ikke betalte forsikringspremier 1 408               1 583               

Uoppgjorte sluttsedler 1 041               958                  

Tidsavgrensede poster 1 127               937                  

Tilgodehavende remburser og andre betalingstjenester 744                  585                  

Andre tilgodehavender 4 660               5 173               

Sum andre eiendeler 8 979              9 236              

Note 40 Innskudd fra kunder fordelt på kundegrupper 1)

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Personmarkedet 234 199                 229 737                 

Shipping (utenriks sjøfart) 48 335                   58 123                   

Eiendomsdrift 30 192                   30 511                   

Industri 21 115                   28 555                   

Tjenesteyting 92 729                   104 684                 

Handel 28 102                   30 915                   

Olje og gass 26 011                   21 573                   

Transport og kommunikasjon 26 255                   17 194                   

Bygg og anleggsvirksomhet 13 652                   11 133                   

Kraft og vannforsyning 11 521                   11 497                   

Fiske og fangst 3 442                     3 287                     

Hotell og restaurant 1 782                     1 805                     

Jordbruk og skogbruk 2 665                     2 677                     

Offentlig forvaltning 17 160                   23 924                   

Finansieringsvirksomhet 33 142                   20 861                   

Sum innskudd fra kunder, nominell hovedstol 590 300                 596 474                 

Verdiendringer 444                       769                       

Innskudd fra kunder 590 745                597 242                

1) Inndelingen i kundegrupper er basert på Statistisk Sentralbyrås standard for sektor- og næringsgruppering. Fra og med andre kvartal 2009 er det 
innført ny næringskodestandard som samsvarer med EUs nye standard, NACE Rev. 2. Innplasseringen av kundene er bestemt av kundens hoved-
virksomhet. 
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Note 41 Verdipapirgjeld     

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Sertifikatgjeld, nominell verdi 168 028                 194 852                 

Obligasjonsgjeld, nominell verdi 1) 313 141                 397 443                 

Verdijusteringer 12 563                   13 927                   

Sum verdipapirgjeld 493 732                606 222                

Endringer i verdipapirgjeld DnB NOR-konsernet 
Forfalt/ Valutakurs- Endring verdi- 

Balanse Emittert innløst endring justeringer Balanse 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 2009 2009 2009 2009 31.12.08 

Sertifikatgjeld, nominell verdi 168 028          168 028          194 852          0                    194 852          

Obligasjonsgjeld, nominell verdi 1) 313 141          51 193            91 343            (44 152)           397 443          

Verdijusteringer 12 563            (1 364)             13 927            

Sum verdipapirgjeld 493 732         219 220         286 195         (44 152)          (1 364)            606 222         

Forfallstidspunkt verdipapirgjeld vurdert til amortisert kost per 31. desember 2009 1) 2) DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner Norske kroner Valuta Totalt 
2010 0                           38                         38                         
Sum sertifikatgjeld, nominell verdi 0                           38                         38                         

2010 0                           72 218                   72 218                   

2011 0                           73 071                   73 071                   

2012 0                           34 619                   34 619                   

2013 0                           37 775                   37 775                   

2014 0                           32 805                   32 805                   

2015 0                           2 267                     2 267                     

2016 og senere 0                           26 473                   26 473                   

Sum obligasjonsgjeld vurdert til amortisert kost, nominell verdi 0                           279 229                 279 229                 

Total verdipapirgjeld vurdert til amortisert kost, nominell verdi 0                           279 267                 279 267                 

Forfallstidspunkt verdipapirgjeld vurdert til virkelig verdi per 31. desember 2009 1) DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner Norske kroner Valuta Totalt 

2010 60                         167 930                 167 990                 

Sum sertifikatgjeld, nominell verdi 60                         167 930                 167 990                 

2010 5 779                     9                           5 788                     

2011 5 293                     3                           5 296                     

2012 1 406                     6                           1 412                     

2013 1 968                     0                           1 968                     

2014 17 673                   0                           17 673                   

2015 254                       0                           254                       

2016 og senere 1 521                     0                           1 521                     

Sum obligasjonsgjeld, nominell verdi 33 894                   17                         33 911                   

Total verdipapirgjeld vurdert til virkelig verdi, nominell verdi 33 954                   167 947                 201 901                 

Verdijusteringer 1 683                     10 880                   12 563                   

Verdipapirgjeld 35 638                   458 094                 493 732                 

1) Fratrukket egne obligasjoner. Utestående obligasjoner med fortrinnsrett i DnB NOR Boligkreditt utgjorde 230,6 milliarder kroner per 31. desember 
2009. Tilhørende sikringsmasse var 322,8 milliarder kroner.  

2) Inkluderer sikret gjeld. 



ÅRSREGNSKAP DnB NOR-KONSERNET

184 DnB NOR ÅRSRAPPORT 2009

Note 42 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi 22 455            25 432           

Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 6 830              8 007             

Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1) 8 468              9 742             

Verdijusteringer 1 297              2 044

Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 39 051           45 225          

Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån DnB NOR-konsernet 
Forfalt/ Valutakurs- Endring verdi- 

Balanse Emittert innløst endring justeringer Balanse 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 2009 2009 2009 2009 31.12.08 

Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi 22 455 (2 978) 25 432

Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 6 830 (1 177) 8 007

Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1) 8 468 (1 274) 9 742

Verdijusteringer 1 297 (747) 2 044

Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 39 051 0 0 (5 428) (747) 45 225

DnB NOR-konsernet 
Balanseført verdi i Første forfalls- Balanseført verdi 

Opptaksår Rentesats Forfall i norske kroner 

Ordinær ansvarlig lånekapital

2003 GBP 200       5,125 % p.a. 2015 2010 1 861                

2003 EUR 15         6 mnd EURIBOR + 0,61 % 2013 125                   

2004 EUR 200       3 mnd EURIBOR + 0,30 % 2016 2011 1 661                

2004 EUR 11         6 mnd EURIBOR + 2,40 % 2014 2009 91                     

2004 EUR 14         6 mnd EURIBOR + 0,61 % 2014 116                   

2005 EUR 200       3 mnd EURIBOR + 0,20 % 2015 2010 1 661                

2005 EUR 3           4,39 % p.a. 2015 21                     

2005 EUR 15         6 mnd EURIBOR + 0,60 % 2015 125                   

2005 EUR 13         6 mnd EURIBOR + 0,60 % 2015 108                   

2006 USD 500       3 mnd LIBOR + 0,23 % 2016 2011 2 881                

2006 EUR 500       3 mnd EURIBOR + 0,20 % 2017 2012 4 152                

2007 GBP 150       6,52 % p.a. 2017 2012 1 396                

2007 EUR 19         6 mnd EURIBOR + 0,90 % 2017 154                   

2008 GBP 250       6,17 % p.a. 2018 2013 2 327                

2008 NOK 1 200    3 mnd NIBOR + 1,60 % 2018 2013 1 200                

2008 NOK 250       7,60 % p.a. 2018 2013 250                   

2008 GBP 400       7,25 % p.a. 2020 2015 3 723                
2008 EUR 49         6 mnd EURIBOR + 2,40 % 2013 407                   

2008 EUR 25         6 mnd EURIBOR + 2,40 % 2013 203                   

Annet (5)                     

Sum, nominell verdi 22 455              

Evigvarende ansvarlig lånekapital

1985 USD 215       3 mnd LIBOR + 0,25 % 1 239                

1986 USD 150       6 mnd LIBOR + 0,15 % 864                   

1986 USD 200       6 mnd LIBOR + 0,125 % 1 152                

1996 JPY 3 000    4,00 % p.a. 2011 187                   

1996 JPY 7 000    4,00 % p.a. 2011 437                   

1999 JPY 10 000   4,51 % p.a. 2029 624                   

2006 GBP 250       4,875 % p.a. 2011 2 327                

Sum, nominell verdi 6 830                

Fondsobligasjonslån 1)

2001 USD 400       7,729 % p.a. 2011 2 305                

2002 EUR 350       7,068 % p.a. 2012 2 906                

2007 GBP 350       6,0116 % p.a. 2017 3 257                

Sum, nominell verdi 8 468                

utenlandsk valuta tidspunkt

1) Fondsobligasjoner er et kapitalinstrument som er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. 
Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under 
5 prosent eller samlet kapitaldekning faller under 6 prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales 
utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. 
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Note 43 Avsetninger 

DnB NOR-konsernet 
Utstedte 

finansielle Pensjons- Andre Sum 

Beløp i millioner kroner garantier 1) forpliktelser 2) avsetninger 3) avsetninger 

Balanseført verdi per 31. desember 2008 203                  4 186              529                  4 918              

Nye avsetninger, resultatført 156                  0                     320                  476                  

Anvendte avsetninger 35                    0                     85                    120                  

Tilbakeførte ubenyttede avsetninger 18                    0                     136                  154                  

Øvrige endringer (4)                    (150)                (44)                  (198)                

Balanseført verdi per 31. desember 2009 303                  4 036              584                  4 923              

1) Utstedte finansielle garantier måles til det høyeste beløp av mottatt vederlag for garantien med fradrag for eventuelle resultatførte amortiseringer 
og beste estimat for vederlag ved eventuell innfrielse av garantien. Forpliktelsene er kortsiktige. 

2) Pensjonsforpliktelser før netto overfinansiering er inkludert. Se note 24 Pensjoner for spesifikasjon av endringene i regnskapsførte pensjons-
forpliktelser i 2009.  

3) Andre avsetninger omfatter i hovedsak kortsiktige forpliktelser som antas å komme til oppgjør i løpet av 2010. 

Note 44 Annen gjeld 

DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Kortsiktige innlån 638                  1 307               

Tidsavgrensede poster 3 808               4 220               

Gjeld knyttet til factoringavtaler 102                  154                  

Remburser, sjekker og andre betalingstjenester 682                  925                  

Uoppgjorte sluttsedler 2 050               3 139               

Leverandørgjeld 484                  474                  

Øvrig gjeld 4 567               5 190               

Sum annen gjeld 12 331            15 410            
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Note 45 Godtgjørelser og lignende 

Styret vil legge følgende retningslinjer for kompensasjon frem for avstemning på 
generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a: 

"Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 
DnB NORs retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til konsernsjef og øvrig konsernledelse skal til enhver tid understøtte gjeldende 
strategi og verdigrunnlag og bidra til å nå konsernets mål. Godtgjørelsen skal fremme adferd som bygger ønsket kultur i forhold til 
prestasjons- og resultatorientering. Styret har i forbindelse med fremsettelse av denne erklæringen ikke fattet vedtak som innebærer 
endringer i prinsippene for fastsettelse av godtgjørelse sammenlignet med tidligere fremsatte erklæringer. 

Beslutningsprosess 
Styret i DnB NOR ASA har opprettet et kompensasjonsutvalg som består av tre medlemmer: styrets leder, nestleder og i tillegg ett
styremedlem.  

Kompensasjonsutvalget skal forberede saker for styret og har i hovedsak ansvar for å: 
Årlig vurdere og foreslå total kompensasjon til konsernsjef 
Årlig utarbeide forslag til målkort for konsernsjef 
Etter forslag fra konsernsjef, beslutte kompensasjon og andre personalrelaterte forhold for konserndirektør revisjon  
Være rådgiver for konsernsjef vedrørende kompensasjon og andre vesentlige personalrelaterte forhold for konsernledelsen og 
eventuelt andre som rapporterer til konsernsjef  
Vurdere andre forhold som bestemt av styret og/eller kompensasjonsutvalget 
Gjennomgå andre personalpolitiske saker som kan antas å innebære stor renommérisiko 

 A. Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret 
Godtgjørelse til konsernsjef
Den totale godtgjørelse til konsernsjefen består av grunnlønn (hovedelement), naturalytelser, variabel lønn og pensjons- og for-
sikringsordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes på bakgrunn av en helhetlig vurdering hvor hovedvekten i den variable delen av 
lønnen baseres på følgende forhold: finansielt resultat, kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og DnB NOR-konsernets omdømme.

Grunnlønnen er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og i finansnæringen 
spesielt.  

Variabel lønn til konsernsjefen fastsettes basert på konkret resultatmåling av definerte målområder fastsatt i konsernsjefens målkort og 
en diskresjonær helhetsvurdering. Variabel lønn kan maksimalt utgjøre 50 prosent av fastlønn. Konsernsjefen tildeles ikke resultatbaserte 
ytelser utover nevnte bonus. 

Konsernsjef kan i tillegg til variabel lønn gis naturalytelser som bilordning, aviser/tidsskrifter og telefonordninger. Tildeling av natural-
ytelser skal ha sammenheng med konsernsjefens funksjon i konsernet eller være i tråd med markedsmessig praksis og bør ikke være
vesentlig i forhold til konsernsjefens grunnlønn. 

Styret vil respektere inngått avtale med konsernsjef hvoretter pensjonsalder er 60 år med en pensjon som utgjør 70 prosent av fastlønn. 
Dersom ansettelsesforholdet opphører før konsernsjef fyller 60 år, skal han oppebære pensjon fra fylte 60 år med avkorting med 1/14 for 
hvert hele år som gjenstår til han fyller 60 år. Etter avtalen skal konsernsjef gis etterlønn i to år hvis ansettelsesforholdet avsluttes før 
fylte 60 år. Dersom konsernsjef inngår i annet ansettelsesforhold i denne perioden, skal det gjøres avkorting i etterlønn med lønn som 
mottas i det nye ansettelsesforholdet. Tilleggsytelser beholdes i en periode på tre måneder. 

Godtgjørelse til øvrige ledende ansatte
Konsernsjefen fastsetter godtgjørelse til ledende ansatte i samråd med styrets leder. Der det er inngått forpliktende avtaler, vil styret 
overholde disse. 

Den totale godtgjørelsen til ledende ansatte består av grunnlønn (hovedelement), naturalytelser, variabel lønn og pensjons- og for-
sikringsordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser i de ulike forretnings-
områdene. Godtgjørelsen skal gjøre konsernet konkurransedyktig i det aktuelle arbeidsmarkedet og skal fremme konsernets lønnsomhet,
herunder ønsket inntekts- og kostnadsutvikling. Den totale godtgjørelse skal ikke være egnet til å skade DnB NORs omdømme eller være 
markedsledende, men sikre at DnB NOR tiltrekker seg og beholder ledende ansatte med ønsket kompetanse og erfaring. 

Grunnlønnen er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og finansnæringen 
spesielt.  

Naturalytelser kan tilbys ledende ansatte i den grad ytelsene har en relevant sammenheng med den ansattes funksjon i konsernet eller  
er i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til den ansattes grunnlønn.  
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Note 45  Godtgjørelser og lignende (forts.) 

Variabel lønn fastsettes basert på konkret resultatmåling av definerte målområder fastsatt i den enkeltes målkort, samt en diskresjonær 
helhetsvurdering. Ordningen skal være resultatavhengig uten å være risikodrivende. Ordningen skal ikke være egnet til å skade 
DnB NORs omdømme. Det er fastsatt et øvre tak for utbetaling av variabel lønn (bonus) på inntil 50 prosent av fastlønn. Styret kan for 
spesielle stillinger gjøre unntak hvis det er nødvendig for å gi konkurransedyktige betingelser. Selv om den totale godtgjørelsen i sist-
nevnte tilfelle skal være konkurransedyktig, skal den ikke være markedsledende. 

Pensjonsordning og eventuell avtale om etterlønn og lignende skal sees i sammenheng med øvrig godtgjørelse og skal gi konkurranse-
dyktige betingelser. Pensjonsordning og sluttvederlag må ikke i sine ulike komponenter eller i sum være egnet til å skade DnB NORs
omdømme.  

Som hovedregel inntrer rettigheter til pensjon ved fylte 65 år, med muligheter for tilpassinger. I henhold til konsernets ordning for alle 
ansatte bør rettigheter til ytelsesbasert pensjon ikke overstige 70 prosent av fastlønn begrenset oppad til 12 ganger folketrygdens 
grunnbeløp. Imidlertid vil konsernet respektere tidligere inngåtte avtaler. 

Etterlønnsordninger skal som hovedregel ikke gis. Imidlertid vil konsernet respektere tidligere inngåtte avtaler. 

Retningslinjene gjelder generelt for inngåelse av nye avtaler, og omfatter alle ledende ansatte. 

Se oversikt over godtgjørelse til ledende ansatte nedenfor. 

B. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner m.v. for det kommende regnskapsåret 
Av den variable lønnen til konsernsjef og ledende ansatte investeres en andel tilsvarende 20 prosent av brutto opptjent variabel lønn i 
aksjer i DnB NOR ASA med en bindingstid på to år før aksjene kan omsettes. Retningslinjer er etablert. 

Ytterligere aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som kun er knyttet til aksjer eller utviklingen av 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 NOR-konsernet, adgang til å delta i et aksjetegningsprogram for 
ansatte.

C. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår 
Det ble rekruttert en ny konserndirektør fra 1. april 2009 på ordinære pensjonsvilkår og med pensjonsalder 65 år. Det ble også ansatt 
en konserndirektør fra annen stilling i konsernet fra 1. juli 2009 hvor eksisterende avtale knyttet til pensjon videreføres. 

Konsernsjef Rune Bjerke valgte å avstå fra nominell lønnsøkning og bonusutbetaling i 2009 (basert på konsernets resultat for 2008).

Resultatlønnsavtale for 2009 for leder av DnB NOR Markets avviker (som i tidligere år) fra modellen for øvrige konserndirektører. Avtalen 
har et høyere øvre tak for utbetaling, og resultatlønn opptjent i 2009 fratrukket skatt vil i sin helhet investeres i aksjer i DnB NOR ASA. 
Aksjene har en bindingstid på tre år. 

Forøvrig har retningslinjer fastsatt for 2009 blitt fulgt. 

D. Redegjørelse for virkningene for selskapet og aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse i form av tildeling av aksjer, 
tegningsretter, opsjoner m.v. 

Av variabel lønn til konsernsjef og ledende ansatte investeres en andel tilsvarende 20 prosent av brutto opptjent variabel lønn i aksjer i 
DnB NOR ASA. Målt mot totalt antall aksjer i selskapet, er det styrets vurdering at tildelingen av aksjer til ledende ansatte ikke antas å ha 
noen negative konsekvenser for selskapet eller aksjonærene." 

Styreleders betingelser  
Anne Carine Tanum har vært styreleder i DnB NOR ASA fra 18. juni 2008. Hun mottok i 2009 en samlet godtgjørelse på 430 tusen kroner, 
sammenlignet med 358 tusen i 2008. I tillegg mottok styrelederen i 2009 godtgjørelse på 355 tusen kroner for styreledervervet i DnB NOR 
Bank ASA, sammenlignet med 188 tusen i 2008. 

Konsernsjefens betingelser 
Rune Bjerke mottok i 2009 en ordinær godtgjørelse på 4 639 tusen kroner, mot 4 311 tusen i 2008. Endringen skyldtes helårseffekten av 
lønnsøkning gitt i 2008. Styret i DnB NOR ASA fastsatte konsernsjefens bonus for 2009 til 676 tusen kroner. Bonusen vil bli utbetalt i 2010. 
Rune Bjerke valgte å avstå fra bonus opparbeidet i 2008. Beregnet fordel av naturalytelser var 305 tusen kroner, mot 246 tusen i 2008. 
Kostnaden i forbindelse med konsernsjefens pensjonsordning utgjorde 3 272 tusen kroner for regnskapsåret 2009, mot 2 995 tusen i 2008. 
Kostnadene fordeles mellom DnB NOR ASA og DnB NOR Bank ASA. 
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Note 45 Godtgjørelser og lignende (forts.) 

Godtgjørelser og lignende i 2009 DnB NOR-konsernet 
Bonus opp- Bonus opp-

Fast Utbetalt Utbetalt tjent i 2008, Natural- Totale godt- tjent i 2009, Periodisert Nåverdi av

årslønn honorar lønn utbetalt ytelser gjørelser utbetales Utlån per pensjons- pensjons-

Beløp i tusen kroner 31.12.09 1)  i 2009 2) i 2009 3)  i 2009 4) 5) i 2009 6) i 2009 i 2010 5) 31.12.09 7) kostnad avtale 8)

Styret i DnB NOR ASA
Anne Carine Tanum (leder) 9) -              785          -              -              0              785          -              0              -              -              

Bjørn Sund (nestleder) 9) -              393          -              -              0              393          -              0              -              -              

Gunilla Berg (fra 17.06.09) -              139          -              -              0              139          -              0              -              -              

Per Hoffmann 561          520          573          0              23            1 116       10            1 656       44            1 706       

Jørn O. Kvilhaug 908          455          1 011       40            17            1 523       10            745          128          4 700       

Bent Pedersen 10) -              630          -              -              0              630          -              0              -              -              

Tore Olaf Rimmereid 9) 10) -              328          -              -              0              328          -              0              -              -              

Trine Sæther Romuld (til 17.06.09) -              173          -              -              0              173          -              0              -              -              

Ingjerd Skjeldrum 613          520          637          0              12            1 169       10            496          70            1 966       

Siri Pettersen Strandenes 10) -              540          -              -              1              541          -              0              -              -              

Sum styret 2 082       4 481       2 221       40            53            6 795       30            2 897       242          8 372       

Konsernledelsen

Rune Bjerke, konsernsjef 4 437       -              4 639       0              305          4 945       676          106          3 272       8 846       

Bjørn Erik Næss, konserndirektør 3 186       -              3 187       956          195          4 339       1 045       2 644       2 704       4 646       

Ottar Ertzeid, konserndirektør 1 650       -              2 520       6 300       166          8 986       8 410       6              509          5 598       

Liv Fiksdahl, konserndirektør 1 715       -              1 744       497          184          2 425       696          2 728       637          5 543       

Solveig Hellebust, konsern-
  direktør (fra 01.04.09) 1 850       -              1 308       -              127          1 435       565          0              142          107          

Cathrine Klouman, konserndirektør 2 098       -              2 133       629          161          2 923       797          3 639       952          5 657       

Kari Olrud Moen, konsern-
  direktør (til 01.04.09) 1 383       -              1 498       277          146          1 921       598          0              381          1 327       

Jarle Mortensen, konsern-
  direktør (til 01.07.09) 1 500       -              1 718       200          176          2 094       710          2 722       382          5 829       

Karin Bing Orgland, konsern-
  direktør (fra 01.07.09) 2 700       -              2 351       1 144       160          3 655       924          67            1 113       15 055     

Tom Rathke, konserndirektør 2 800       -              3 005       420          219          3 644       1 200       362          2 019       11 814     
Åsmund Skår, konsern-
 direktør (til 20.02.09) 2 913       -              3 058       437          91            3 586       701          269          1 335       17 366     

Leif Teksum, konserndirektør 3 195       -              3 244       959          233          4 436       1 048       1 939       2 071       30 137     

Sum konsernledelsen 29 426     -              30 406     11 818     2 165       44 390     17 370     14 482     15 517     111 923

Kontrollkomiteen

Frode Hassel (leder) -              389          -              -              -              389          -              0              -              -              

Svein Brustad -              243          -              -              -              243          -              0              -              -              

Svein Norvald Eriksen -              245          -              -              -              245          -              1 264       -              -              

Ingebjørg Harto (til 14.05.09) -              216          -              -              -              216          -              0              -              -              

Karl Olav Hovden (fra 21.04.09) -              36            -              -              122          158          -              0              -              -              

Merete Smith -              282          -              -              -              282          -              0              -              -              

Thorstein Øverland -              283          -              -              -              283          -              0              -              -              

Sum kontrollkomiteen -              1 694       -              -              122          1 816       -              1 264       -              -              

Sum representantskapet -              1 278       -              -              -              1 278       -              -              -              -              

Totalt 31 508     7 454       32 627     11 858     2 340       54 280     17 400     18 643     15 760     120 295

Sum utlån til øvrige ansatte 14 191 189
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Note 45 Godtgjørelser og lignende (forts.) 

Godtgjørelser og lignende i 2008 DnB NOR-konsernet 
Bonus opp- Bonus opp-

Fast Utbetalt Utbetalt tjent i 2007, Natural- Totale godt- tjent i 2008, Periodisert Nåverdi av

årslønn honorar lønn utbetalt ytelser gjørelser utbetales Utlån per pensjons- pensjons-

Beløp i tusen kroner 31.12.08 1)  i 2008 2) i 2008 3)  i 2008 5) i 2008 6) i 2008 i 2009 4) 5) 31.12.08 7) kostnad avtale 8)

Styret i DnB NOR ASA
Olav Hytta (leder til 18.06.08) 9) -              393          -              -              4              396          -              164          -              -              

Anne Carine Tanum (leder fra 18.06.08) 9) -              545          -              -              1              546          -              0              -              -              

Johan Nic. Vold (nestleder til 18.06.08) 9) -              183          -              -              0              183          -              25            -              -              

Bjørn Sund (nestleder fra 18.06.08) 9) 10) -              378          -              -              2              379          -              0              -              -              

Per Hoffmann 559          505          588          16            192          1 301       0              1 699       47            1 762       

Nina Britt Husebø  (til 18.06.08) -              123          457          53            199          831          -              4              40            784          

Jørn O. Kvilhaug 869          443          1 269       61            150          1 922       0              415          87            3 869       

Bent Pedersen 10) -              610          -              -              0              610          -              0              -              -              

Tore Olaf Rimmereid (fra 18.06.08) 9) -              253          -              -              1              253          -              0              -              -              

Trine Sæther Romuld 10) -              333          -              -              0              333          -              0              -              -              

Ingjerd Skjeldrum 600          505          656          16            325          1 502       0              93            68            1 978       

Siri Pettersen Strandenes 10) -              499          -              -              1              499          -              0              -              -              

Sum styret 2 028       4 766       2 970       146          873          8 755       0              2 399       242          8 393       

Konsernledelsen

Rune Bjerke, konsernsjef 4 437       -              4 311       1 276       246          5 833       0              98            2 995       5 583       

Tom Grøndahl, visekonsernsjef
  (til 01.03.08) -              -              2 893       819          349          4 061       -              675          2 492       31 196     

Ottar Ertzeid, konserndirektør 1 650       -              2 600       7 016       357          9 973       6 300       0              617          6 385       

Liv Fiksdahl, konserndirektør 1 715       -              1 794       725          417          2 936       497          2 908       768          6 206       

Anne-Brit Folkvord, konserndirektør
  (til 29.09.08) -              -              1 755       500          339          2 594       -              819          1 054       10 148     

Cathrine Klouman, konserndirektør 2 098       -              2 140       610          191          2 941       629          3 185       1 146       6 012       

Bjørn Erik Næss, finansdirektør
  (fra 09.03.08) 3 186       -              2 422       0              150          2 573       956          7 844       3 593       3 489       

Kari Olrud Moen, konstituert konsern-
  direktør (fra 29.09.08) 1 383       -              1 486       447          146          2 079       277          0              506          1 322       

Tom Rathke, konserndirektør 2 800       -              3 144       797          194          4 135       420          1 610       2 042       10 472     

Åsmund Skår, konserndirektør 2 912       -              3 035       841          551          4 427       437          1 539       1 641       20 618     

Leif Teksum, konserndirektør 3 195       -              3 283       916          359          4 558       959          2 070       2 118       30 361     

Sum konsernledelsen 23 376     -              28 862     13 948     3 300       46 110     10 474     20 747     18 974     131 793

Kontrollkomiteen

Frode Hassel (leder) -              385          -              -              -              385          -              0              -              -              

Svein Brustad -              240          -              -              -              240          -              0              -              -              

Svein Norvald Eriksen -              245          -              -              -              245          -              1 398       -              -              

Ingebjørg Harto -              240          -              -              -              240          -              0              -              -              

Merete Smith (fra 30.04.08) -              200          -              -              -              200          -              0              -              -              

Thorstein Øverland -              270          -              -              -              270          -              0              -              -              

Sum kontrollkomiteen -              1 581       -              -              -              1 581       -              1 398       -              -              

Sum representantskapet -              1 264       -              -              -              8 242       -              -              -              -              

Totalt 25 404     7 611       31 833     14 093     4 173       64 688     10 474     24 543     19 216     140 185

Sum utlån til øvrige ansatte 12 810 324
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Note 45 Godtgjørelser og lignende (forts.) 
1) Fast årslønn ved utgangen av året for de som var medlem av styret eller konsernledelsen i løpet av året. 
2) Omfatter honorarer mottatt fra alle selskaper i DnB NOR-konsernet for arbeid i styrer og utvalg. Styrehonorar for DnB NOR ASA utgjorde  

3 321 tusen kroner i 2009. 
3) Omfatter lønnsutbetalinger for hele året, det vil si utover den perioden enkelte har vært medlem av styret eller konsernledelsen, og feriepenger av 

bonusutbetalinger. 
4) 20 prosent av brutto resultatbasert lønn i 2009 er gjort opp i form av aksjer til markedskurs på tildelingstidspunktet som var 7. mai 2009. Det ble 

samlet kjøpt 20 436 aksjer i markedet til kurs 44,89 kroner per aksje. Aksjene har en bindingstid på to år. 
5) Konserndirektør Ottar Ertzeid, leder av DnB NOR Markets, har en resultatbasert lønn bestående av en fast del og en variabel del. Størrelsen på 

resultatlønnen er avhengig av oppnådd resultat i forretningsområdet og utviklingen over tid. Resultatlønn opptjent i 2009 fratrukket skatt vil i sin 
helhet investeres i aksjer i DnB NOR ASA. Aksjene har en bindingstid på tre år. 

6) Naturalytelser inkluderer blant annet oppgjør fra ansattefond i 2008 og pensjonsutbetaling. 
7) Utlån til aksjonærvalgte tillitsvalgte er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til ansatte i DnB NOR er gitt på funksjonærbetingelser, som er nær 

ordinære kundevilkår. 
8) Nåverdi av pensjonsavtale er påløpt pensjonsforpliktelse eksklusive innbetalte midler på forsikrede pensjonsordninger. Forutsetninger benyttet ved 

aktuarmessige beregninger av periodisert pensjonskostnad og nåverdi av pensjonsavtale fremkommer av note 24 Pensjoner. 
9) Medlem også av kompensasjonsutvalget. 
10) Medlem også av revisjonsutvalget. 

 
Øvrige opplysninger om pensjonsavtaler 
Rune Bjerke har en pensjonsavtale som innebærer pensjon lik 70 prosent av fastlønn fra fylte 60 år. Ottar Ertzeid, Liv Fiksdahl, Cathrine 
Klouman, Bjørn Erik Næss, Kari Olrud Moen, Tom Rathke og Leif Teksum har pensjonsavtaler som innebærer pensjon lik 70 prosent av
fastlønn fra fylte 62 år. Karin Bing Orgland har en pensjonsavtale som innebærer pensjon lik 70 prosent av fastlønn fra fylte 65 år. Solveig 
Hellebust har en pensjonsavtale som innebærer pensjon lik 70 prosent av fastlønn, begrenset oppad til 12 G, fra fylte 65 år. 

 
Tegningsrettprogram for ansatte  
Det var ikke etablert tegningsrettprogram i DnB NOR-konsernet ved utgangen av 2009. 

Godtgjørelse til valgt revisor DnB NOR ASA      DnB NOR-konsernet 
Beløp i tusen kroner 2009 2008 2009 2008 

Lovpålagt revisjon 1) 597                       775                       23 136                   20 018                   

Andre attestasjonstjenester  775                       175                       2 083                     3 271                     

Skatte- og avgiftsrådgivning 2) 4                           0                           4 164                     2 532                     

Andre tjenester utenfor revisjon 1 247                     5                           1 988                     908                       

Sum godtgjørelse til valgt revisor 2 623                     755                       31 371                   24 949                   
Tilleggstjenester 1. januar - 30. april 2008 3) 180                       896                       

1) Inkluderer honorar for revisjon av fond forvaltet av DnB NOR. 
2) I hovedsak knyttet til skattebistand for ansatte i utlandet. 
3) Revisjonsselskapet Ernst & Young AS ble valgt som ny revisor for DnB NOR ASA fra og med 2008 på generalforsamlingen den 30. april 2008. 

Tilleggstjenester i perioden 1. januar til 30. april 2008 gjelder tidligere revisor. 
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Note 46 Opplysninger om nærstående parter 

DnB NOR-konsernets største eier er Staten ved Nærings- og handelsdepartementet som eier og kontrollerer 34 prosent av aksjene i mor-
selskapet DnB NOR ASA. Se note 48 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 
samt Sparebankstiftelsen DnB NOR. Se note 34 for spesifikasjon av tilknyttede selskaper. Utlån til styremedlemmer samt deres ektefeller/ 
samboere og umyndige barn er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til konsernledelsen er, som for øvrige ansatte, gitt til funksjonær-
betingelser som er nær ordinære kundevilkår. 

Transaksjoner med nærstående parter DnB NOR-konsernet 
Konsernledelse og styre Nærstående selskaper 

Beløp i millioner kroner 2009 2008 2009 2008 

Utlån per 1. januar 26                         16                         9                           14                         

Nye utlån/tilbakebetalinger i året (7)                          6                           372                       (5)                          

Endringer i nærstående parter 3                           4                           -                           -                           

Utlån per 31. desember 22                          26                          381                       9                            

Renteinntekter 1                            1                            0                            1                            

Innskudd per 1. januar 1) 18                         13                         11 084                   10 109                   

Innskudd/uttak i året 7                           10                         (1 382)                   984                       

Endringer i nærstående parter (2)                          (5)                          0                           (9)                          

Innskudd per 31. desember 22                          18                          9 702                    11 084                  

Rentekostnader 1                            1                            188                       400                       

Garantier 1) -                            -                            20 869                  17 220                  

1) DnB NOR har balanseført utlån som juridisk er overført til Eksportfinans, hvor DnB NOR har stilt garanti. Avtalen medfører at DnB NOR fortsatt har 
rente- og kredittrisiko knyttet til overført portefølje. Ved utgangen av 2009 og 2008 utgjorde disse porteføljene henholdsvis 9 215 og 9 999 
millioner kroner. Motposten til utlånene er innskudd/innbetalte beløp fra Eksportfinans. DnB NOR har også stilt garanti for øvrige utlån i 
Eksportfinans. 

Det ble ikke foretatt nedskrivninger på utlån til nærstående parter i 2009 og 2008. Det vises for øvrig til note 45 for informasjon om utlån til 
medlemmer i konsernledelse og styre. Transaksjoner med styrets varamedlemmer er ikke inkludert i tabellen ovenfor. Generelt gjelder at lån 
til ansatte i DnB NOR skal løpe på etterskuddsvise, månedlige terminer med automatisk kontobelastning. Ansattes engasjementer ligger 
innenfor de rammene for løpetid som gjelder for vanlige kundeforhold, og det er stilt sikkerhet for slike lån i samsvar med lovkrav.  

Vesentlige transaksjoner og avtaler med nærstående parter 

Eksportfinans 
DnB NOR Bank ASA har en eierandel i Eksportfinans på 40 prosent. Turbulente finansmarkeder medførte store urealiserte tap i likviditets-
porteføljen til Eksportfinans i første kvartal 2008. For å sikre en tilstrekkelig kapitalbase for selskapet iverksatte styret i selskapet tre tiltak:  

Det ble foretatt en aksjeemisjon mot eierne på 1,2 milliarder kroner, hvor alle eierne deltok med sin forholdsmessige andel 

Det ble inngått en porteføljesikringsavtale hvor eierne ble invitert til å delta. DnB NOR Bank ASAs andel i avtalen tilsvarer 40,43 prosent. 
Gjennom avtalen sikres Eksportfinans mot ytterligere verdifall i porteføljen etter 29. februar 2008 med inntil 5 milliarder kroner. Eventuell 
gjenvinning av verdier sett i forhold til nominell verdi tilfaller deltagerne i porteføljesikringsavtalen som betaling for sikringen  

Eksportfinans' største eierbanker, DnB NOR Bank ASA, Nordea Bank AB og Danske Bank A/S, innvilget i første kvartal 2008 en kommitert 
kredittlinje som ga selskapet tilgang til en likviditetsreserve på inntil 4 milliarder dollar. Avtalen ble fornyet i juni 2009. DnB NOR Bank 
ASAs andel av denne avtalen utgjør rundt 2,2 milliarder dollar. Ved utgangen av 2009 hadde Eksportfinans ikke benyttet seg av denne 
kreditten 

Transaksjonene med Eksportfinans er inngått på ordinære markedsmessige betingelser som om de var gjennomført mellom uavhengige 
parter.
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Note 46 Opplysninger om nærstående parter (forts.) 

Tiltakspakker
Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten og bankene bytter statskasseveksler mot 
obligasjoner med fortrinnsrett, OMF, for en avtalt periode. Norges Bank administrerer ordningen på oppdrag fra Finansdepartementet. 

I bytteordningen selger staten statskasseveksler til bankene gjennom et tidsbegrenset bytte mot obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene står 
fritt til å disponere de mottatte vekslene og kan selge dem i markedet dersom det er ønskelig. Løpetiden på vekslene vil være tre til seks 
måneder. Bytteavtalene har en varighet på inntil fem år og bankene forplikter seg til å kjøpe nye veksler med seks måneders løpetid ved 
forfall i avtaleperioden. Prisen på disse vekslene tilsvarer NIBOR pluss et påslag tilsvarende margin ved avtaleinngåelsen. Det er et tilleggs-
krav at det ved fornyelse skal være minst 40 basispunkter mellom avtalt rente og renten på statskassevekslene. Ved utløpet av avtalene er 
bankene forpliktet til å kjøpe OMF'ene tilbake fra staten til samme pris som de ble solgt for. Utbetalinger fra OMF'ene godskrives bankene 
samme dag som utbetalingene finner sted, med mindre det foreligger mislighold av bytteavtalen.  

DnB NOR Bank ASA har kjøpt obligasjoner fra DnB NOR Boligkreditt som er benyttet som sikkerhet for inngåtte bytteavtaler med Norges 
Bank. Disse obligasjonene er banken forpliktet til å kjøpe tilbake til samme pris som de blir solgt for. Banken mottar renten på OMF'ene, som 
om disse ikke var solgt. Regnskapsmessig behandling av salg av finansielle instrumenter hvor selger beholder vesentlige deler av risiko og 
avkastning knyttet til instrumentet er behandlet i IAS 39.20 Finansielle instrumenter – innregning og måling. Banken vurderer at kravet til 
overføring av risiko og avkastning av obligasjonene i henhold til denne standarden ikke er tilfredsstilt, slik at obligasjonene ikke kan tas ut av 
bankens balanse. På konsolidert basis behandles obligasjonene som egne obligasjoner og nettes ut mot utstedte obligasjoner i DnB NOR 
Boligkreditt. 

Bytteavtalene innebærer formelt sett at banken kjøper statskasseveksler fra Norges Bank. På oppstarttidspunktet bokføres disse som inve-
steringer i statskasseveksler. Forpliktelsen til å kjøpe obligasjonene tilbake for det samme beløpet som er mottatt i veksler, bokføres som et 
innlån fra Norges Bank. Ved utgangen av 2009 utgjorde innlånet 118,1 milliarder kroner. Banken hadde en beholdning av statskasseveksler 
knyttet til bytteavtalene på et tilsvarende beløp ved utgangen av 2009.

Note 47 Resultat per aksje 

DnB NOR-konsernet 
2009 2008 

Resultat for regnskapsåret (millioner kroner) 7 026                     8 918                     

Majoritetsandel av periodens resultat (millioner kroner) 8 585                     9 211                     

Majoritetsandel av periodens resultat eksklusive virksomhet holdt for salg (millioner kroner) 8 505                     9 211                     

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

Gjennomsnittlig antall aksjer (i hele 1 000) 1) 1 335 838              1 332 654              

Gjennomsnittlig antall aksjer, utvannet (i hele 1 000) 1) 1 335 838              1 332 654              

Resultat/utvannet resultat per aksje (kroner) 6,43 6,91

Resultat per aksje eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 6,37 6,91

Resultat per aksje, virksomhet holdt for salg (kroner) 0,06 0,00

1) Beholdning av egne aksjer er trukket ut ved beregning av antall aksjer. 
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Note 48 Største aksjeeiere 

Aksjer Andel i 
Aksjonærstruktur i DnB NOR ASA per 31. desember 2009 i tusen prosent 

Staten v/Nærings- og handelsdepartementet 553 792        34,00

Sparebankstiftelsen DnB NOR 163 369        10,03

Folketrygdfondet 62 512         3,84

Capital Research/Capital International 40 831         2,51

Fidelity Investments 36 532         2,24

Jupiter Asset Management 31 682         1,95

People's Bank of China 18 649         1,14

DnB NOR-fond 16 853         1,03

Blackrock Investments 15 305         0,94

Nordea-fond 14 251         0,87

Standard Life 13 575         0,83

State of New Jersey Com Pension Fund 12 611         0,77

Schroder Investment Management 9 721           0,60

Vanguard 9 441           0,58

L&G Legal and General 7 756           0,48

Storebrand-fond 7 569           0,46

Deutsche Bank AG/DWS Investments 7 438           0,46

Bessemer 7 041           0,43

DFA Dimentional Fund Advisors 7 019           0,43

State Street Global Advisors 6 639           0,41

Sum største aksjonærer 1 042 585     64,01

Andre 586 214        35,99

Totalt 1 628 799     100,00

Note 49 Forretninger utenfor balansen, betingede utfall og hendelser etter 
balansedagen

Forretninger utenfor balansen DnB NOR-konsernet 
Beløp i millioner kroner 31.12.09 31.12.08 

Kontraktsgarantier 26 000           34 367

Betalingsgarantier 19 250           24 582

Lånegarantier 1) 11 774           16 202

Garanti overfor Bankenes sikringsfond 939               0

Garantier for skatter m.v. 4 655             4 801

Annet garantiansvar 3 892             5 448

Sum garantiansvar 66 510           85 399

Inneståelseserklæringer 8 045             4 499

Sum garantiansvar m.v. *) 74 555           89 899

Udisponerte kredittrammer og tilbud 376 282         361 259

Rembursforpliktelser 14 839           24 896

Andre forpliktelser 2 858             540

Sum forpliktelser 393 979         386 695

Sum garantiansvar og andre forpliktelser utenfor balansen 468 534         476 594

Pantsatte verdipapirer 151 067         202 611

 - er stillet som sikkerhet for: Lån 2) 150 934         202 464

Annet 133               147

*) Herav kontragarantert av finansinstitusjoner 209               566

1) DnB NOR har balanseført utlån som juridisk er overført til Eksportfinans, hvor DnB NOR har stilt garanti. Avtalen medfører at DnB NOR fortsatt  
har rente- og kredittrisiko knyttet til overført portefølje. Balanseført verdi per 31. desember 2009 utgjorde 9 215 millioner kroner i utlån til kunder. 

2) 60 780 millioner kroner av pantstillelsen per 31. desember 2009 knytter seg til låneadgang i Norges Bank. Lån i Norges Bank skal i henhold til for-
skrifter være fullt ut sikret ved pantsettelse av rentebærende verdipapirer og/eller av bankens innskudd i Norges Bank. 
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Note 49 Forretninger utenfor balansen, betingede utfall og hendelser etter 
balansedagen (forts.) 

DnB NOR er som medlem av Continous Linked Settlement Bank (CLS Bank), forpliktet til å bidra til å dekke eventuell underbalanse på CLS 
Banks felles oppgjørskonto for medlemsbankene selv om misligholdet er forårsaket av en annen medlemsbank. En slik underbalanse vil først 
bli søkt dekket av andre medlemsbanker basert på transaksjoner de respektive banker har hatt med den medlemsbanken som har forårsaket
underbalansen i CLS Bank. Dersom det fortsatt skulle være udekket underbalanse i CLS Bank, blir denne dekket proratarisk av medlems-
bankene i CLS (p.t. 71 av verdens største banker), i henhold til CLS Bank International Rules, § 9 "Loss Allocations". I henhold til dette 
avtaleverket mellom CLS og medlemsbankene, er den proratariske betalingsforpliktelsen knyttet til slik inndekning av gjenstående under-
balanse begrenset til USD 30 millioner per medlemsbank. Ved utgangen av 2009 hadde DnB NOR ikke balanseført forpliktelse i forbindelse 
med samarbeidet i CLS. 
 
Betingede utfall 
Høsten 2008 ble det iverksatt etterforskning av DnB NOR som følge av påstander om at banken skulle ha foretatt handler i statspapirer etter 
å ha mottatt innsideinformasjon i tilknytning til regjeringens tiltakspakke. Etterforskningen ble avsluttet 17. februar 2010 og resulterte i et 
forelegg mot DnB NOR ASA på 12 millioner kroner og inndragning av en beregnet gevinst på 14 millioner. Saken mot to ansatte ble samtidig 
henlagt. DnB NOR vedtok forelegget uten rettslig prøving, men fastholder at det ikke ble mottatt ulovlig innsideinformasjon i saken. Det er 
derfor også DnB NORs oppfatning at ingen ansatte gjorde seg skyldige i lovbrudd på vegne av banken. I sin vurdering la DnB NOR vekt på at 
en rettslig prøving ville legge beslag på ressurser fra ledelsen og medarbeiderne over lang tid.

DnB NOR-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. 

Viser til tidligere omtalt tvist mellom HeidelbergCement Pensjonskasse/Norcem AS og Vital Forsikring med påstand om erstatning på inntil 
110 millioner kroner. Det ble hevdet at Vital Forsikring ga feilaktige råd i forbindelse med overføring av midler fra premiefondet i selskapets 
pensjonsordning. Rettsforhandlinger ble avholdt i Bergen tingrett i mai 2009. Vital Forsikring ble frifunnet på alle punkter og tilkjent fulle 
saksomkostninger i dom av 16. juni 2009. Dommen er rettskraftig. 

Bovista ApS i København, som er et heleid datterselskap av RC Real Estate, har saksøkt Bank DnB NORD for inntil 180 millioner danske 
kroner med tillegg av renter, med påstand om at banken urettmessig har benyttet proveny fra salg av eiendommer til nedbetaling av lån 
uten at dette var avklart med selskapet. Banken bestrider kravet. 

DnB NOR Markets Inc. i New York er saksøkt for inntil 25 millioner dollar pluss renter og omkostninger i forbindelse med en emisjonsgaranti 
for et obligasjonslån (Lehman Brothers). Selskapet bestrider kravet. 

DnB NOR Bank ASA er saksøkt av Ivar Petter Røeggen med krav om at to investeringsavtaler i strukturerte produkter kjennes ugyldige og at 
banken dømmes til å betale saksøker 266 tusen kroner med tillegg av forsinkelsesrenter. Det omtvistede beløpet er i seg selv ikke vesentlig, 
men saken vil kunne ha prinsipiell betydning for håndteringen av lignende saker. Banken bestrider kravet. 

I tillegg til søksmålet fra Ivar Petter Røeggen beskrevet ovenfor er det tatt ut et gruppesøksmål med 19 saksøkere mot DnB NOR Bank ASA 
knyttet til salg av strukturerte produkter som omfatter de samme produktene som søksmålet fra Røeggen. Banken motsetter seg at det er 
adgang til gruppesøksmål og bestrider kravet. Tidligere omtalt erstatningskrav fra Hans Bjarne Voster på 500 tusen kroner knyttet til salg av 
strukturerte produkter er løst gjennom et utenrettslig forlik. 

DnB NOR Bank ASA har anlagt sak mot syv norske kommuner med krav om oppgjør av rentebytteavtaler til markedsmessige betingelser.
Kommunene har stanset betalingene under avtalene under henvisning til at de anser at fullt oppgjør har funnet sted ved innbetaling av rest-
verdien av foretatte investeringer. Bankens krav i søksmålet er 968 millioner kroner med tillegg av forsinkelsesrente. 

Hendelser etter balansedagen 
Vital Forsikring mottok 9. mars 2010 svar på søknad til Finanstilsynet datert 15. juni 2009 om omlegging til nytt beregningsgrunnlag for 
individuell rente- og pensjonsforsikring, samt kollektiv foreningspensjon som følge av økt forventet levealder. Svaret innebar et avslag på 
søknaden, og tilsynet stilte krav til en oppbygging av tilstrekkelige avsetninger innen utgangen av 2012. Vital har anket avgjørelsen.  

Det er ikke fremkommet øvrig informasjon om vesentlige forhold som var inntruffet eller forelå allerede på balansedagen 31. desember 2009 
og frem til styrets endelige behandling av regnskapet 17. mars 2010. 
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Resultatregnskap

Balanser

DnB NOR ASA 
Beløp i millioner kroner Note 2009 2008 

Sum renteinntekter 122                       261                       

Sum rentekostnader 523                       538                       

Netto renteinntekter (401)                      (277)                      

Provisjonskostnader m.v. 5                           5                           

Andre inntekter 1) 1 5 114                     179                       

Netto andre driftsinntekter 5 109                    173                       

Sum inntekter 4 708                    (104)                      

Lønn og andre personalkostnader 6                           5                           

Andre kostnader 202                       241                       

Avskrivninger og nedskrivninger varige og immaterielle eiendeler 0                           850                       

Sum driftskostnader 208                       1 097                    

Driftsresultat før skatt 4 500                    (1 201)                   

Skattekostnad 3 1 286                     (736)                      

Resultat for regnskapsåret 3 214                    (465)                      

Resultat/utvannet resultat per aksje (kroner) 2,41 (0,35)

Resultat per aksje eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 2,41 (0,35)

1) Utbytte/konsernbidrag. 

DnB NOR ASA 
Beløp i millioner kroner Note 31.12.09 31.12.08 

Eiendeler
Fordringer på DnB NOR Bank ASA 22 747                   4 426                     

Utlån til andre konsernselskaper 228                       231                       

Eierinteresser i konsernselskaper 4 51 126                   51 058                   

Andre fordringer på konsernselskaper 0                           179                       

Andre eiendeler 0                           125                       

Sum eiendeler 74 101                  56 019                  

Gjeld og egenkapital
Gjeld til DnB NOR Bank ASA 5 11 161                   11 324                   

Gjeld til andre konsernselskaper 95                         0                           

Annen gjeld og avsetninger 3 937                     1                           

Innskutt egenkapital 38 844                   24 994                   

Opptjent egenkapital 20 064                   19 700                   

Sum gjeld og egenkapital 74 101                  56 019                  
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Endring i egenkapital

Kontantstrømoppstilling

DnB NOR ASA 
Aksje- Overkurs- Annen Sum 

Beløp i millioner kroner kapital fond egenkapital egenkapital 

Balanse per 31. desember 2007 13 327                  11 668                  20 165                  45 159                  

Periodens overskudd (261)                      (261)                      

Balanse per 31. desember 2008 13 327                  11 668                  19 700                  44 694                  

Periodens overskudd 3 214                     3 214                     

Avsatt utbytte for 2009 (2 850)                   (2 850)                   

Emisjon 2 961                     10 889                   13 850                   

Balanse per 31. desember 2009 16 288                  22 556                  20 064                  58 908                  

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

Kapitalforhøyelsen knyttet til DnB NOR ASAs fortrinnsrettsemisjon, vedtatt av generalforsamlingen 19. november 2009, ble gjennomført i 
løpet av desember og registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret ble kunngjort 21. desember 2009. DnB NOR mottok som følge av 
fortrinnsrettsemisjonen 14 007 670 135,80 kroner før fradrag for transaksjonskostnader. Selskapets aksjekapital ble med dette forhøyet med 
2 961 452 460 kroner ved utstedelse av 296 145 246 nye aksjer. Den nye aksjekapitalen i DnB NOR ASA er 16 287 988 610 kroner fordelt på 
1 628 798 861 aksjer, hver pålydende 10 kroner. 

DnB NOR ASA 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Drift
Utbetaling til drift (17)                        (46)                        

Betalt skatt 6                           0                           

Netto kontantstrøm fra driften (11)                        (46)                        

Investeringsaktivitet
Innbetaling ved salg av langsiktige investeringer i aksjer 0                           0                           

Utbetaling ved kjøp av langsiktige investeringer i aksjer 0                           (265)                      

Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet 0                            (265)                      

Egenkapitalanskaffelse
Netto innbetaling av konsernbidrag 85                         3 268                     

Utbetaling av utbytte 0                           (5 997)                   

Innbetaling ved utstedelse av aksjekapital 13 789                   0                           

Netto kontantstrøm fra egenkapitalanskaffelse 13 874                  (2 729)                   

Annen likviditetsanskaffelse
Netto inn-/utbetaling på langsiktig gjeld (193)                      4 783                     

Netto plassering i kredittinstitusjoner (13 113)                 (1 646)                   

Netto rentebetaling på annen likviditetsanskaffelse (557)                      (97)                        

Netto kontantstrøm fra annen likviditetsanskaffelse (13 863)                 3 040                    

Sum kontantstrøm 0                            0                            
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Regnskapsprinsipper

Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet 
DnB NOR ASA er morselskap i DnB NOR-konsernet. DnB NOR ASA avlegger regnskap i samsvar med Finansdepartementets 
årsregnskapsforskrift § 1-5 om forenklet IFRS. Forenklet rapportering etter IFRS innebærer blant annet adgang til å inntektsføre avsatt 
utbytte og konsernbidrag i datterselskaper og bokføre styrets forslag til utbytte og konsernbidrag som gjeld på balansedagen. Etter
fullstendig IFRS skal utbytte klassifiseres som egenkapital inntil det er besluttet på generalforsamlingen.  

Endringer i regnskapsprinsipper 
Den regnskapsmessige virkningen av endring i regnskapsprinsipper bokføres direkte mot egenkapitalen.  

Eierinteresser i konsernselskaper 
Datterselskaper defineres som selskaper hvor DnB NOR ASA har kontroll gjennom direkte eller indirekte langsiktige eierinteresser og en eier-
andel på mer enn 50 prosent av den stemmeberettigede aksjekapitalen eller ansvarskapitalen. DnB NOR ASAs datterselskaper er DnB NOR 
Bank ASA, Vital Forsikring ASA, DnB NOR Kapitalforvaltning Holding AS og DnB NOR Skadeforsikring AS. Alle datterselskapene er 100 prosent 
eid.

Investeringer i datterselskaper vurderes i selskapsregnskapet etter kostmetoden. 

Transaksjoner med konsernselskaper 
Transaksjoner med konsernselskaper gjøres i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, slik at inntekter, kostnader, tap 
og gevinster blir fordelt på en mest mulig korrekt måte mellom konsernselskapene. 

Utbytte og konsernbidrag 
Utbytte og konsernbidrag fra konsernselskaper regnskapsføres i samme år som avsetning skjer i givende selskap. Mottatt konsernbidrag 
klassifiseres som utbytte når det er å anse som avkastning på investert kapital. Avgitt utbytte og konsernbidrag regnskapsføres som gjeld 
etter styrets forslag på balansedagen. 

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. 
Vurderingen 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 skatte-
reduserende elementene vil kunne realiseres. 
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Note 1 Utbytte/konsernbidrag fra datterselskaper 

Utbytte/konsernbidrag DnB NOR ASA 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Mottatt konsernbidrag fra:

DnB NOR Bank ASA 5 208                     0                           

Vital Forsikring ASA 0                           74                         

Andre konsernselskaper (94)                        105                       

Sum utbytte/konsernbidrag 5 114                    179                       

Disponeringer DnB NOR ASA 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Utbytteforslag per aksje (kroner) 1,75 0,00

Aksjeutbytte 2 850                     0                           

Overføring til/fra annen egenkapital 364                       (465)                      

Totalt disponert 3 214                    (465)                      

Note 2 Godtgjørelser og lignende 

DnB NOR ASA har ikke egne ansatte som ikke også er ansatt i et av datterselskapene, men kjøper tjenester fra øvrige selskaper i konsernet. 
Konsernsjef og konserndirektører har sitt ansettelsesforhold både i DnB NOR ASA og i et av de underliggende konsernselskapene. Personal-
kostnader og øvrige administrative kostnader knyttet til disse personene fordeles mellom datterselskapene og DnB NOR ASA basert på 
forbruk.  

Se note 45 for DnB NOR-konsernet, hvor godtgjørelser og lignende er spesifisert nærmere. Se også note 6 for DnB NOR ASA, som 
spesifiserer aksjer i DnB NOR ASA eid av medlemmer av styrende organer og ledende ansatte. 

Note 3 Skatt 

DnB NOR ASA 
Beløp i millioner kroner 2009 2008 

Skattegrunnlag
Driftsresultat i DnB NOR ASA 4 500                     (1 201)                   

Beregnet effekt av utbytte/konsernbidrag 94                         (95)                        

Skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader 0                           850                       

Årets skattegrunnlag 4 594                     (446)                      

Skattekostnad
Betalbar skatt 1 161                     0                           

Endring utsatt skatt 125                       (125)                      

Andre estimatendringer 0                           (611)                      

Sum skattekostnad 1 286                    (736)                      

ÅRSREGNSKAP DnB NOR ASA
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Note 4 Eierinteresser i konsernselskaper per 31. desember 2009 1)

DnB NOR ASA
Beløp i tusen Antall Eierandel Balanseført 
Verdier i norske kroner når ikke annet er angitt aksjekapital aksjer i prosent verdi 

DnB NOR Bank 17 514 311       175 143 110           17 514 311       100,0               41 892 503       

DnB NORD EUR 1 082 095        551 868 501           EUR 551 868           51,0                

Den Norske Syndicates GBP 200                 200 000                 GBP 200                 100,0               

DnB NOR Asia SGD 20 000             20 000 000             SGD 20 000             100,0               

DnB NOR Bogstadveien 45 A 12 181             12 181 162             12 181             100,0               

DnB NOR Boligkreditt 1 577 000        15 770 000             1 577 000        100,0               

DnB NOR Bygg 112 826           112 826                 112 826           100,0               

DnB NOR Eiendom 10 003             100 033                 10 003             100,0               

DnB NOR Eiendomsutvikling 91 000             91 000 000             91 000             100,0               

DnB NOR Finans 1 032 000        10 320 000             1 032 000        100,0               

DnB NOR Invest Holding 100 000           200 000                 100 000           100,0               

DnB NOR Luxembourg EUR 17 352             70 000                   EUR 17 352             100,0               

DnB NOR Markets Inc. USD 1                     1 000                     USD 1                     100,0               

DnB NOR Meglerservice 1 200               12                         1 200               100,0               

DnB NOR Monchebank RUB 500 000           500 000 000           RUB 500 000           100,0               

DnB NOR Næringskreditt 550 000           550 000                 550 000           100,0               

DnB NOR Næringsmegling 1 000               10 000                   1 000               100,0               

DnB NOR Reinsurance 21 000             21 000                   21 000             100,0               

Hafjell Holding 10 000             1 000                     10 000             100,0               

Lørenfaret NE 1 500                 5 000                     500                 100,0               

Nordlandsbanken 625 062           50 004 984             625 062           100,0               

Postbanken Eiendom 2 000               20 000                   2 000               100,0               

SalusAnsvar SEK 85 614             21 403 568             SEK 85 614             100,0               

Svensk Fastighetsförmedling SEK 8 940               89 400                   SEK 8 940               100,0               

Viul Hovedgård 7 500               750 000                 7 500               100,0               

DnB NOR Kapitalforvaltning Holding  220 050           220 050                 220 050           100,0               1 365 929        

DnB NOR Kapitalforvaltning 109 680           548 402                 109 680           100,0               

DnB NOR Asset Management Holding (Sweden) SEK 135 200           1 352 000               SEK 135 200           100,0               

DnB NOR Private Equity 10 000             10 000                   10 000             100,0               

DnB NOR Skadeforsikring 265 000           265 000                 265 000           100,0               372 530           

Vital Forsikring 1 320 682        52 827 288             1 320 682        100,0               7 495 045        

Vital Eiendom 10 000             20 000                   10 000             100,0               

Vital Eiendomsforvaltning 3 000               3 000                     3 000               100,0               

Vital Pekon 1 400               1 400                     1 400               100,0               

Sum eierinteresser i konsernselskaper 51 126 007     

Selskapets Pålydende 
verdi 

1) Vesentlige datter- og datterdatterselskaper i DnB NOR-konsernet. 

Note 5 Gjeld til kredittinstitusjoner 

Lån på til sammen 10 222 millioner kroner er ytet av DnB NOR Bank ASA til markedsbetingelser. Annen gjeld til DnB NOR Bank ASA utgjør  
939 millioner kroner.  

ÅRSREGNSKAP DnB NOR ASA
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Note 6 Aksjer i DnB NOR ASA eid av medlemmer av styrende organer og 
ledende ansatte 

Antall aksjer Antall aksjer
31.12.09 31.12.09

Representantskapet i DnB NOR ASA Kontrollkomiteen i DnB NOR ASA
Medlemmer valgt av aksjonærene Frode Hassel, leder 0

Amund Skarholt, leder 1 222 Svein Norvald Eriksen 0

Anne Cathrine Frøstrup, nestleder 719 Karl Olav Hovden 0

Nils Halvard Bastiansen 0 Thorstein Øverland 0

Jan-Erik Dyvi 13 811

Toril Eidesvik 0 Styret i DnB NOR ASA
Elisabeth Grændsen 244 Anne Carine Tanum, leder 300 000

Herbjørn Hansson 20 000 Bjørn Sund, nestleder 31 196

Leif O. Høegh 0 Gunilla Berg 0

Knut Hartvig Johannson 24 502 Per Hoffmann 2 142

Alf I. Kirkesæther 0 Jørn O. Kvilhaug 1 151

Tomas Leire 1 466 Bent Pedersen 15 523

Eldbjørg Løwer 0 Tore Olaf Rimmereid 6 111

Dag J. Opedal 1 705 Ingjerd Skjeldrum 5 882

Gudrun B. Rollefsen 0 Siri Pettersen Strandenes 200

Arthur Sletteberg 2 444

Merethe Smith 0 Ledende ansatte
Birger Solberg 4 888 Rune Bjerke, konsernsjef 13 138

Tove Storrødvann 255 Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 18 230

Gine Wang 0 Ottar Ertzeid, konserndirektør 67 746

Hanne Rigmor Egenæss Wiig 1 705 Liv Fiksdahl, konserndirektør 3 902

Solveig Hellebust, konserndirektør 0

Medlemmer valgt av de ansatte Cathrine Klouman, konserndirektør 8 248

Rune André Bernbo 0 Karin Bing Orgland, konserndirektør 2 444

Else Carlsen 1 896 Tom Rathke, konserndirektør 4 120

Bente H. Espenes 182 Leif Teksum, konserndirektør 37 904

Bjørn Hennum 875

Svein Ove Kvalheim 1 222

Carl A. Løvvik 116 Konsernrevisjon
Svein Kåre Mikkelsen 0 Tor Steenfeldt-Foss, konserndirektør 0

Einar Pedersen 1 481

Marianne Steinsbu 3 482

Per Åge Sørby 0 Valgt revisor har ikke aksjer i DnB NOR ASA

Oversikten viser antall aksjer eid av vedkommende person samt nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende 
innflytelse, jfr. Lov om årsregnskap m.v. § 7-26. 

  Oslo, 17. mars 2010 
  I styret for DnB NOR ASA 

 Anne Carine Tanum  Bjørn Sund  
 (styreleder)   (nestleder)  

 Gunilla Berg Per Hoffmann Jørn O. Kvilhaug Bent Pedersen 

 Tore Olaf Rimmereid Ingjerd Skjeldrum Siri Pettersen Strandenes 

   Rune Bjerke 
   (konsernsjef) 

ÅRSREGNSKAP DnB NOR ASA
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Erklæring 
i henhold til verdipapirhandellovens § 5-5

Vi bekrefter at konsernets og selskapets årsregnskap for 2009 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstan-
darder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets og selskapets eiendeler, gjeld, fi nansielle stilling og resultat som helhet. 

Styrets årsberetning gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og selskapet, sammen med en beskrivelse av de 
mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor.

ÅRSREGNSKAP DnB NOR ASA

Oslo, 17. mars 2010
I styret for DnB NOR ASA

 Anne Carine Tanum Bjørn Sund
 (styreleder)  (nestleder)

 Gunilla Berg Per Hoffmann Jørn O. Kvilhaug Bent Pedersen

 Tore Olaf Rimmereid Ingjerd Skjeldrum Siri Pettersen Strandenes

 Rune Bjerke  Bjørn Erik Næss
 (konsernsjef) (konserndirektør fi nans)
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Revisjonsberetning

Til generalforsamlingen og representantskapet i
DnB NOR ASA

REVISJONSBERETNING FOR 2009
Vi har revidert årsregnskapet for DnB NOR ASA for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr 3.214 millioner for morselskapet og et over-
skudd på kr 7.026 millioner for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og 
forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet består av resultatregn-
skap, balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer i egenkapitalen og noteopplysninger. Konsernregnskapet består av resultatregn-
skap, oppstilling over totalresultat, balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer i egenkapitalen og noteopplysninger. Forenklet IFRS i 
henhold til regnskapsloven § 3-9 er anvendt ved utarbeidelsen av morselskapets regnskap. International Financial Reporting Standards som fastsatt 
av EU er anvendt ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og konsernsjef. Vår opp-
gave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisor-
forening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inne holder 
vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de 
benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det 
følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi 
mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at
•  selskapsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling 31. desember 2009 og av 

resultatet, kontantstrømmene og endringene i egenkapital i regnskapsåret i samsvar med forenklet IFRS iht. regnskapsloven § 3-9

•  konsernregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av konsernets økonomiske stilling 31. desember 2009 og av 
resultatet, kontantstrømmene og endringene i egenkapital i regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt 
av EU

•  ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge

•  opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med 
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo 17. mars 2010
ERNST & YOUNG AS

Erik Mamelund
statsautorisert revisor

REVISJONSBERETNING
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Kontrollkomiteens uttalelse

KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE

TIL REPRESENTANTSKAPET OG GENERALFORSAMLINGEN I DnB NOR ASA

Kontrollkomiteen har ført tilsyn med DnB NOR ASA og konsernet i henhold til lov og instruks fastsatt av Representantskapet.

Kontrollkomiteen har i forbindelse med årsavslutningen for regnskapsåret 2009 gjennomgått årsberetningen, årsregnskapet og revisors beretning for 
DnB NOR ASA.

Komiteen fi nner at styrets vurdering av DnB NOR og konsernets økonomiske stilling er dekkende og tilrår at årsberetningen og årsregnskapet for 
regnskapsåret 2009 godkjennes.

Oslo, 17. mars 2010

Frode Hassel
(leder)

 Svein N. Eriksen Karl Olav Hovden Thorstein Øverland

 Svein Brustad  Merethe Smith
 (varamedlem)  (varamedlem)
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NØKKELTALL

Nøkkeltall

DnB NOR-konsernet 
2009 2008 

Renteanalyse
1. Sum rentemarginer, volumvektet (%) 1,15            1,04            
2. Rentemargin på ordinære utlån til kunder (%) 1,61            1,01            
3. Rentemargin på innskudd fra kunder (%) 0,29            1,08            

Rentabilitet/lønnsomhet
4. Netto andre driftsinntekter i prosent av samlede inntekter 39,8            36,2            
5. Kostnadsgrad (%) 48,3            51,4            
6. Egenkapitalavkastning (%) 10,6            12,4            
7. Riskojustert kapitalavkastning (%) 17,2            13,6            
8. Regnskapsført kapitalavkastning (%) 12,6            15,3            
9. Gjennomsnittlig egenkapital inklusive avsatt utbytte (millioner kroner) 81 236         74 005         
10. Avkastning på gjennomsnittlig risikovektet volum (%) 0,83            0,79            

Soliditet
11. Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden (%) 9,3              6,7              
12. Kapitaldekning ved utgangen av perioden (%) 12,1            9,5              
13. Kjernekapital ved utgangen av perioden (millioner kroner) 98 208         80 010         
14. Risikovektet volum ved utgangen av perioden (millioner kroner) 1 052 566    1 200 590    

Utlånsportefølje og nedskrivninger
15. Periodens individuelle nedskrivninger i prosent av gjennomsnittlig netto utlån til kunder 0,53            0,25            
16. Periodens nedskrivninger i prosent av gjennomsnittlig netto utlån til kunder 0,67            0,33            
17. Netto misligholdte og nedskrevne engasjementer i prosent av netto utlån 1,71            0,99            
18. Netto misligholdte og nedskrevne engasjementer ved utgangen av perioden (millioner kroner) 19 127         11 922         

Likviditet
19. Innskuddsdekning ved utgangen av perioden (%) 53,0            50,1            

Kapital eiet eller forvaltet av DnB NOR
20. Kundemidler under forvaltning ved utgangen av perioden (milliarder kroner) 468             510             
21. Forvaltet kapital ved utgangen av perioden (milliarder kroner) 2 076           2 141           
22. Gjennomsnittlig forvaltningskapital (milliarder kroner) 1 906           1 635           
23. Sparemidler ved utgangen av perioden (milliarder kroner) 1 059           1 108           

Personal
24. Antall årsverk ved utgangen av perioden 13 317         14 057         

DnB NOR-aksjen
25. Antall aksjer ved utgangen av perioden (1 000) 1 628 799    1 332 654    
26. Gjennomsnittlig antall aksjer (1 000) 1 335 838    1 332 654    
27. Resultat per aksje (kroner) 6,43            6,91            
28. Resultat per aksje eksklusive virksomhet holdt for salg (kroner) 6,37            6,91            
29. Utbytte per aksje (kroner) 1) 1,75            0,00            
30. Aksjonæravkastning (%) 144,7          (65,5)           
31. Direkteavkastning (%) 2,79            0,00            
32. Egenkapital per aksje inklusive avsatt utbytte ved utgangen av perioden (kroner) 60,56          57,83          
33. Sluttkurs ved utgangen av perioden (kroner) 62,75          27,00          
34. Utvannet sluttkurs ved utgangen av perioden, korrigert for emisjon (kroner) 62,75          25,64          
35. P/E (price/earnings) 9,85            3,91            
36. P/B (pris/bokført verdi) 1,04            0,47            
37. Børsverdi (milliarder kroner) 102,2          36,0            

1) Utbytteforslag for 2009. 

Se neste side for definisjoner av utvalgte nøkkeltall. 
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Nøkkeltall (forts.) 
Definisjoner  
1, 2, 3 Basert på nominelle verdier eksklusive lån til og innskudd fra kredittinstitusjoner og nedskrevne lån, målt mot 3-måneders pengemarkedsrente. 

5 Sum driftskostnader i forhold til sum inntekter. Kostnader er eksklusive goodwillnedskrivninger. 

6 Resultatet er fratrukket minoritetsinteresser og justert for periodens endring i virkelig verdi ført rett mot egenkapitalen. Gjennomsnittlig 
egenkapital er beregnet med utgangspunkt i regnskapsført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser. 

7 Risikojustert kapitalavkastning er definert som risikojustert resultat i forhold til risikojustert kapitalbehov. Det risikojusterte resultatet gir et 
uttrykk for hva resultatet ville vært i en normalisert situasjon. Risikojustert kapitalbehov er nærmere beskrevet i kapitlet "Styring i DnB NOR".  

8 Regnskapsført kapitalavkastning er definert som periodens resultat i forhold til risikojustert kapitalbehov. Resultatet er fratrukket 
minoritetsinteresser og justert for periodens endring i virkelig verdi ført rett mot egenkapitalen, samt for forskjellen mellom renter av 
gjennomsnittlig egenkapital og renter av risikojustert kapital. 

10 Resultat for perioden i forhold til gjennomsnittlig risikovektet volum. 

20 Sum midler til forvaltning for kunder i Liv og kapitalforvaltning. 

21 Sum eiendeler og kundemidler under forvaltning. 

23 Sum innskudd fra kunder, kundemidler under forvaltning og aksjeindeksobligasjoner. 

27 Eksklusive minoritetsinteressers resultatandel. Beholdning av egne aksjer er trukket ut ved beregning av antall aksjer. 

28 Eksklusive virksomhet holdt for salg og minoritetsinteressers resultatandel. Beholdning av egne aksjer er trukket ut ved beregning av antall 
aksjer.

30 Sluttkurs ved utgangen av perioden minus sluttkurs ved begynnelsen av perioden, inkludert utbytte reinvestert i DnB NOR-aksjer den dagen 
utbytte mottas, i forhold til sluttkurs ved begynnelsen av perioden. 

32 Egenkapital ved utgangen av perioden eksklusive minoritetsinteresser i forhold til antall aksjer ved utgangen av perioden. 

35 Sluttkurs ved utgangen av perioden i forhold til annualisert resultat per aksje. 

36 Sluttkurs ved utgangen av perioden i forhold til bokført egenkapital ved utgangen av perioden. 

37 Antall aksjer multiplisert med sluttkurs ved utgangen av perioden. 
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KONTAKTINFORMASJON

DnB NOR ASA
Konsernsjef: Rune Bjerke
Postadresse: 0021 Oslo
Besøksadresse: Stranden 21, Oslo
dnbnor.com
Tlf: 03000 (fra utlandet: +47 915 03000)

DnB NOR Markets
Postadresse: 0021 Oslo 
Besøksadresse: Stranden 21, Oslo
dnbnor.no/markets
Tlf: 03000

Vital Forsikring ASA
Postadresse: Postboks 7500, 5020 Bergen
Besøksadresser: Folke Bernadottes vei 40, 
Fyllingsdalen, Beddingen 16, Trondheim
og Vollsveien 17 A, Lysaker
vital.no
Tlf: 55 17 70 00

DnB NOR Skadeforsikring AS
Postadresse: 0021 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 18, Oslo 
dnbnor.no
Tlf: 03000 

DnB NOR Kapitalforvaltning ASA
Postadresse: 0021 Oslo
Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3, Oslo 
dnbnor.no/kapitalforvaltning
Tlf: 03000 

Nordlandsbanken ASA
Postadresse: 8002 Bodø
Besøksadresse: Moloveien 16, Bodø 
nordlandsbanken.no
Tlf: 08900 

Postbanken
Postadresse: 0021 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 21, Oslo
postbanken.no
Tlf: 03800 

DnB NOR Finans AS
Postadresse: Postboks 7125, 5020 Bergen
Besøksadresse: Lars Hillesgate 30, Bergen
dnbnorfi nans.no
Tlf: 56 12 85 00

DnB NOR Eiendom AS
Postadresse: 0021 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 21, Oslo
dnbnoreiendom.no
Tlf: 03000

Postbanken Eiendom AS
Postadresse: 0021 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 21, Oslo
postbankeneiendom.no
Tlf: 03820

DnB NOR Boligkreditt AS
Postadresse: 0021 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 21, Oslo
Tlf: 03000

DnB NOR Næringsmegling AS
Postadresse: 0021 Oslo
Besøksadresse: Stranden 21, Oslo
dnbnornaringsmegling.no
Tlf: 22 94 86 60

UTENLANDSFILIALER
DnB NOR Bank ASA, fi lial Danmark
Postadresse: Amerikakaj, Postboks 879, 
DK-2100 København Ø, Danmark
Besøksadresse: Dampfærgevej 28, København
Tlf: +45 333 66 200

DnB NOR Bank ASA, fi lial Finland
Adresse: Urho Kekkosen katu 7B, 5 krs, 
FI-00100 Helsinki, Finland
Tlf: +358 10 548 2100

DnB NOR Bank ASA, fi lial Sverige
Postadresse: Box 3041, SE-103 63 Stockholm, Sverige
Besøksadresse: Kungsgatan 18, Stockholm
Tlf: +46 8 473 41 00

DnB NOR Bank ASA, Filiale Deutschland
Postadresse: Postfach 301260, DE-20305 Hamburg, Tyskland
Besøksadresse: Neuer Wall 72, Hamburg
Tlf: +49 40 3575200
DnB NOR Bank ASA, London Branch
Adresse: 20, St. Dunstan’s Hill, 
GB-London EC3R 8HY, England
Tlf: +44 207 621 1111

DnB NOR Bank ASA, New York Branch
Adresse: 200 Park Avenue 31st Floor, New York, 
N.Y. 10166-0396, USA
Tlf: +1 212 681 3800

Kontaktinformasjon
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DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch
Adresse: 8 Shenton Way, #48-02, Temasek Tower, 
Singapore 068811
Tlf: +65 6220 6144

DnB NOR Bank ASA, Shanghai Branch
Adresse: 901 Shanghai Central Plaza, 381 Huai Hai Zhong Lu,
Shanghai 200020, Kina
Tlf: +86 21 6132 2888

DnB NOR Bank ASA, Santiago Branch
Adresse: Magdalena 140, piso 19,
Las Condes, Santiago, Chile
Tlf.: +56 2 923 0100

DATTERSELSKAPER
Bank DnB NORD A/S
Adresse: Dampfærgevej 28, 
DK-2100 København Ø, 
Danmark
Tlf: +45 76 70 02 00

DnB NOR Luxembourg S.A.
Postadresse: P.O. Box 867, L-2018 Luxembourg
Besøksadresse: 13, rue Goethe, Luxembourg
Tlf: +352 45 49 451

DnB NOR Markets, Inc. New York
Adresse: 200 Park Avenue 31st Floor, New York, 
N.Y. 10166-0396, USA
Tlf: +1 212 681 3800

DnB NOR Asset Management AB
Postadresse: Box 3510, SE-103 69 Stockholm, Sverige
Besøksadresse: Kungsgatan 18, Stockholm
Tlf: +46 8 473 41 00

OAO DnB NOR Monchebank
Adresse: Lenina Avenue 14, 183032 Murmansk, Russland
Tlf: +7 8152 555 301

REPRESENTASJONSKONTORER
Houston, USA
Adresse: Three Allen Center 333 Clay Street, 
Suite 3950 Houston, Texas 77002, USA
Tlf: + 1 832 214 5800

Rio de Janeiro, Brasil
Postadresse: Caixa Postal 1620, 
CEP 20001-970 Rio de Janeiro, RJ Brazil
Besøksadresse: Praia do Flamengo 66, Bloco,
B Grupo 1014, 22210-903 Rio de Janeiro
Tlf: +55 21 2285 1795

DnB NOR Bank ASA, India Representative Offi ce
Adresse: Offi ce no. 35, 3rd fl oor,
Maker Chambers VI, Nariman Point,
Mumbai 400 021, India
Tlf: +91 22 6144 4200

Athen, Hellas
Adresse: 38, Patriarchou Ioakim Street, 
106 75 Athen, 
Hellas
Tlf: +30 210 720 9574

INVESTOR RELATIONS
Bjørn Erik Næss
Konserndirektør Finans
Tlf: 22 48 29 22
bjorn.erik.naess@dnbnor.no

Per Sagbakken
Leder for Investor Relations/kapitalanskaffelse
Tlf: 22 48 20 72
per.sagbakken@dnbnor.no

Thor Tellefsen
Tlf: 22 94 93 88
thor.tellefsen@dnbnor.no

Trond Sannes Marthinsen
Tlf: 22 94 93 76
trond.marthinsen@dnbnor.no

KOMMUNIKASJON
Trond Bentestuen
Kommunikasjonsdirektør 
Tlf: 950 28 448
trond.bentestuen@dnbnor.no

For informasjon om kundeservice, bankkontorer og nettbanker, se dnbnor.no 
eller ring 04800 (Personmarked) eller 07700 (Bedriftsmarked).
For informasjon om pressekontakter, se dnbnor.com
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GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling avholdes 27. april 2010 kl. 18.00 i DnB NORs lokaler, Kirkegata 21, Oslo. Informasjon om påmelding og dagsorden 
er tilgjengelig på dnbnor.com/gf.

Aksjonærer som er registrert som eiere i DnB NOR ASA gjennom VPS, Verdipapirsentralen, kan motta innkalling til generalforsamling elektronisk. 
Den enkelte VPS-kontofører kan gi ytterligere informasjon om Investortjenester. Aksjonærer med VPS-konto i DnB NOR som ikke vil motta innkalling 
per post, kan registrere seg på: dnbnor.no/markets/verdipapirtjenester.

FORBEHOLD I FORBINDELSE MED UTTALELSER OM FREMTIDEN
Denne årsrapporten inneholder uttalelser om DnB NORs fremtidsutsikter, 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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dnbnor.com

> DnB NOR er hele Norges bank og en 
ledende internasjonal nisjeaktør. Vår visjon 
er å skape verdier gjennom kunsten å 
møte kunden. Alle kunder skal føle seg 
viktige i møte med DnB NOR.
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