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Nordea Finans Norge AS er en del av Nordea-konsernet. 
Nordeas visjon er å være en Great European Bank 
anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig 
verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for 
kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av 
produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, 
kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca 10 
millioner kunder, over 1 400 salgskontorer og en ledende 
posisjon innenfor banktjenester på Internett med 6,2 
millioner nettbankkunder. Nordea-aksjen er notert på 
NASDAQ OMX i Stockholm, Helsinki og København. 
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Nordea Finans Norge AS – Fem år i sammendrag 
 
 

  

Resultat
NOK tusen 2012 2011 2010 2009 2008
Resultat før tap 471.315 382.870 409.545 472.403 291.506
Tap på utlån, netto 132.608 61.179 76.121 182.365 83.618
Driftsresultat 338.707 321.691 333.424 290.038 207.888

I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Resultat før tap 2,7 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 2,3 %
Tap på utlån, netto 0,8 % 0,4 % 0,6 % 1,4 % 0,7 %
Driftsresultat 1,9 % 2,1 % 2,4 % 2,2 % 1,7 %

Nøkkeltall - balanse
Factoring 935.562      934.266      759.709      583.827      1.040.373   
Leasing 10.735.633 9.084.575   7.899.376   7.501.891   7.600.735   
Andre utlån 6.937.696   6.331.018   5.785.964   5.346.201   4.827.258   
Nedskrivning på grupper av utlån 23.349        36.014        24.453        34.483        12.513        
Nedskrivning på individuelle utlån 236.434      148.611      187.212      227.280      123.323      
Ansvarlig kapital 1.930.087   1.633.475   1.406.121   1.364.415   1.311.964   
Forvaltningskapital 18.419.022 16.324.649 14.255.586 13.225.679 13.575.441 
 
Kapitaldekning
Kapitaldekning per 31.12. 13,1 % 12,3 % 12,2 % 13,1 % 11,2 %



 

Nordea Finans Norge AS – Årsrapport 2012  4 

Styrets årsberetning 
 
Nordea Finans Norge AS oppnådde i 2012 et resultat av ordinær drift på 338,7 millioner kroner. Resultatet 
gir en avkastning på 17,2 % etter skatt på selskapets bokførte egenkapital. Styret vurderer resultatet for 
2012 som godt.  
 

Selskapets organisering 
Nordea Finans Norge AS er et heleid datterselskap av 
Nordea Bank Norge ASA og inngår i Nordens største 
bankkonsern Nordea. Selskapets hovedkontor er i Oslo 
og har organisasjonsnummer 924 507 500. Driften av 
factoringproduktet er lokalisert i Ålesund. For øvrig 
har selskapet salgskontorer på ti steder i Norge. Nordea 
Finans Norge AS er en del av Nordens største 
finansieringsselskapsgruppe. Nordea Finance var i 
2012 organisatorisk innplassert under Group 
Operations & Other Lines of Business i Nordea 
konsernet. Fra og med 1. februar 2013 er Nordea 
Finance innplassert under Retail Banking.  
Finansieringsselskapene i Nordea er styringsmessig 
organisert som en enhet med en felles ledergruppe. 
 
Virksomheten  
Nordea Finans Norge AS har produktansvaret for 
leasing, bilfinansiering, factoring og Point of Sale i 
Norge. Produktene distribueres gjennom bankens 
landsomfattende salgsnett, ved selskapets egne 
medarbeidere på selskapets ti regionskontorer og via 
samarbeidende leverandører. Markedet er delt opp i 
hovedområdene Asset Finance, Consumer Finance og 
Equipment Finance. Resultatoppfølgingen skjer således 
både på selskapsnivå og segmentnivå. «Ett Nordea 
Finans» er en målsetning som innebærer at 
organisasjonen arbeider med samordning av prosesser 
og systemer for å oppnå synergier på tvers av 
landegrenser. Felles systemløsninger er sentralt i en 
slik tilnærming og Nordea Finans Norge implementerte 
nytt felles factoring system i 2012. Kostnadseffektivitet 
søkes også oppnådd ved lean prosjekter og outsourcing 
av tjenester. 
 
Nordea Finans Norge AS har i 2012 hatt en økning i 
nysalget med 17 % i forhold til 2011. Løsøreleasing 
har hatt en vekst i nysalget på 17 %, mens 
bilfinansiering har en vekst på 18 %.  Privatleie har 
kommet sterkt tilbake i markedet på grunn av det lave 
rentenivået. Nordea Finans Norge AS inngikk høsten 
2011 en landsomfattende samarbeidsavtale om 
formidling av finansiering med Volvo. Dette har gitt 
selskapet en styrket markedsposisjon innenfor 
bilfinansiering. Selskapet har også styrket sin posisjon 
for innenfor kapitalvareleverandører ved samarbeid 
med Caterpillar Financial Services. For øvrig 
samarbeider selskapet med NF Fleet AS på 
biladministrasjon og EquiGroup på Asset Master.  
 
Nordea Finans Norge AS har sterkt fokus på risk 
management, kredittrisiko og tapsgjenvinning. 
Gjennomsnittlig rating og scoringsverdier for den ikke 

misligholdte porteføljen er forbedret i løpet av 2012. 
Brutto mislighold utlån er økt med 356 millioner 
kroner. Økningen referer seg til ett engasjement og 
representerer ikke det generelle bilde av utviklingen i 
porteføljen.  
 
For å møte de krav til egenkapital som nye 
kapitaldekningsreglene i Europa, CRD IV krever, er 
selskapets aksjekapital økt med 150 millioner kroner 
og den ansvarlige lånekapitalen er økt med 200 
millioner kroner. 
 

Årsregnskapet 
 
Resultatregnskapet 
Driftsresultatet i 2012 ble 338,7 millioner kroner 
(321,7 millioner kroner). Avkastning etter skatt i 
prosent av gjennomsnittlig egenkapital ble 17,2 % i 
2012. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltnings-
kapital utgjorde dette 2,0 % (2,1 %). Resultatene for 
hovedsegmentene vises i note 2.  
 
Driftsinntektene økte med 99,2 millioner kroner i 2012 
(16,4 %). Rentemarginen har økt med 78,5 millioner 
kroner. Inntektsveksten skyldes først og fremst en 
utlånsvekst på 13,7 %. Andre inntekter økte med 13 % 
tilsvarende volumøkningen.  
 
Selskapets driftskostnader ble totalt 234,2 millioner 
kroner (223,4 millioner kroner) og utgjorde 1,34 % 
(1,47 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 
Kostnader målt i prosent av inntekter er 33,2 % (36,8 
%).  Personalkostnader, som er det største kostnads-
elementet, økte med 3,8 %. Økningen skyldes først og 
fremst generell avtalemessig lønnsvekst og ikke økt 
bemanning.   
 
Kreditt tapene har økt med 71,4 millioner kroner. Tap 
på utlån utgjør 0,76 % av gjennomsnittlig forvaltnings-
kapital. Nedskrivningen på ett enkeltstående engasje-
ment er større enn økningen totalt for året. Tapene i 
virksomheten for øvrig er tilfredsstillende.  
 
Eiendeler 
Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 2012 på 
18.419 millioner kroner (16.325 millioner kroner). 
Økningen i forvaltningskapitalen har vært på 12,8 % i 
2012. Både bilfinansiering og løsøreleasing har hatt bra 
utlånsvekst. Aksjer i tilknyttede selskaper er bokført til 
9,7 millioner kroner og referer seg til en 20 % eierandel 
i NF Fleet AS. Denne posten bokføres etter 
egenkapitalmetoden i regnskapet. 
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 Kapitaldekning  
Ansvarlig kapital i Nordea Finans Norge AS var ved 
årsskiftet 1.930 millioner kroner, hvorav kjerne-
kapitalen utgjør 1.542 millioner kroner. Dette gir en 
kapitaldekning på 13,1 %, mens kjernekapitalen utgjør 
10,4 %. Selskapets behov for egenkapital inkluderes i 
konsernets “Internal Capital Adequacy Assessment 
Prosess”. Den buffer kapital som ICAAP beregner er 
nødvendig at allokeres på konsernnivå. Resultat for 
perioden 245,3 millioner kroner er inkludert i 
ovennevnte kapitaldekning.  
 
Overføringer og disponeringer  
I henhold til IFRS skal regnskapsføring av konsern-
bidrag og utbytte ikke medtas før Generalforsamling 
har fattet beslutning. Resultatet per 31.12.2012 vil 
derfor bli bokført som tilbakeholdt overskudd i 
balansen per 31.12.2012. 
 
Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i 
Nordea Finans Norge AS. 
 
Tilført annen egenkapital:  245 millioner kroner 
Totalt disponert: 245 millioner kroner 
 
Forslaget er begrunnet i eiers ønske om å styrke 
kapitalstrukturen i selskapet. 
 
Kontantstrøm 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter før endringer i 
eiendeler og gjeld ble 460,3 millioner kroner i 2012. 
Tilsvarende for 2011 var 281,5 millioner kroner. Avvik 
2012 mellom driftsresultat og kontantstrøm skyldes 
hovedsakelig nedskrivning for tap på utlån. 
 
Kontantstrøm fra alle driftsaktiviteter er minus 45,5 
millioner kroner i 2012. Det er investert 4,6 millioner 
kroner mens selskapet har mottatt til sammen 350 
millioner kroner i ny aksjekapital og ansvarlig lån. 
Hensyntatt utbetalt konsernbidrag på 300 millioner 
kroner blir endringen i likviditeten på minus 35 tusen 
kroner.  Ubenyttede trekkfasiliteter på 1.136 millioner 
kroner er ikke inkludert i kontantstrøm-oppstillingen. 
 
Redegjørelse 
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekrefter styret 
at betingelsene for fortsatt drift er til stede og 
regnskapsavleggelsen er foretatt under disse 
forutsetninger. Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av 
Nordea Finans Norge AS sine eiendeler og gjeld samt 
finansielle stilling. Det er benyttet IFRS som 
regnskapsstandard. 
 

Risikostyring 
 
Kredittrisiko 
Group Risk Management er ansvarlig for rammene til 
kredittrisikostyring som består av retningslinjer og 
instrukser for konsernet. Hvert kunde- og 

produktområde har primæransvaret for kredittstyringen 
i egen virksomhet, mens Group Risk management 
konsoliderer og overvåker risikoen. Ansvaret for 
kreditteksponeringen tillegges den kundeansvarlige 
enheten. Hver kunde gis en rating eller score i henhold 
til Nordeas retningslinjer for beregning av kredittrisiko. 
Rating brukes ved klassifisering av kredittrisiko på 
næringslivsengasjement over 2 millioner kroner. 
Kreditter under 2 millioner kroner scores. Utviklingen i 
rating og scoring blir analysert og sannsynlighet for 
mislighold måles. I 2012 har det vært en bedring i 
kundenes scoring og ratingverdier i den friske 
porteføljen. Dette gir en lavere sannsynlighet for 
mislighold frem i tid. Risikogruppene er spesifisert i 
note 27. Det fremkommer her at den relative andel av 
risikoklassene med middels høy og høy risk er redusert 
med 11,8 % på den del av porteføljen som ikke er i 
mislighold. Brutto mislighold utlån er økt med 312 
millioner kroner. Økningen referer seg til ett 
engasjement og representerer ikke et generelt bilde av 
utviklingen i porteføljen.  
 
Nordea har definert kredittrisikoviljen som et forventet 
tapsnivå på 25 basispunkter over en syklus. 
Finansieringsselskaper vil normalt ligge noe over dette 
nivået og Nordea Finans Norge bruker 0,35 % poeng 
som et normalisert tap.  De bokførte tapskostnadene 
utgjorde i 2012 132,6 millioner kroner (61,2 millioner 
kroner). Balanseført nedskrivning for verdifall på utlån 
beløper seg til 259,8 millioner kroner, hvilket tilsvarer 
1,42 % av brutto utlån. Nedskrivning for verdifall i 
prosent av misligholdt og tapsutsatt utlånsvolum 
utgjorde ved årsskiftet 38 % (54 %). Nedskrivning på 
grupper av utlån er 23,3 millioner kroner (0,13 %). 
Dette refererer seg til utlånsgrupper som ikke er 
misligholdt, men hvor objektive indikatorer for 
tapsutsatthet er inntrådt. Nedrating av kunder er brukt 
som en objektiv indikator på økt kredittrisiko i 
porteføljen. I tillegg er det foretatt stresstesting og et 
ledelsesmessig skjønn på utvalgte bransjer. 
 
Netto mislighold pr 31.12.2012 er 400 millioner 
kroner, hvilket tilsvarer 2,2 % av brutto utlån. 
Økningen i netto misligholdsprosent kan henføres til et 
enkelt engasjement. Tapsutsatte engasjement utgjør 
netto 47,7 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 
21,5 millioner kroner i løpet av året.  
 
Operasjonell risiko og intern kontroll 
Internkontrollen er lagt opp for å minimere risikoen 
forårsaket av utilstrekkelige rutiner eller manglende 
rutiner, medarbeidere, systemer eller eksterne 
hendelser. I dette arbeidet vektlegges kartlegging av 
risiko med hensyn til omfang og hvor sannsynlig det er 
at risikoen inntrer. Både evaluering og kontroll av 
operasjonell risiko skjer i nært samarbeid med 
konsernets fagavdelinger og hendelser rapporteres til 
fagavdeling i konsernet. Internrevisjonen i konsernet 
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gjennomfører årlige kontroller og rapporterer til styret 
om risikostyring, compliance og kontrollrutiner.  

Miljø
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø 
direkte, men det vil ved finansiering av enkelte 
objekter indirekte kunne sies at forurensing av ytre 
miljø forekommer. Det er gitt retningslinjer for 
kredittprosessen at miljøhensyn skal inngå som en del 
av risikoanalysen.

Likviditetsrisiko
Selskapets likviditet baseres på trekkrettigheter hos 
morbank. Denne trekkrettigheten har årlig fornyelse. 
Per 31.12.2012 beløper ubrukt del av trekkfasiliteten 
seg til 1.136 millioner kroner. 

Renterisiko
Konsernet har besluttet at selskapets maksimale 
renteeksponering kan utgjøre 1 million EURO, 
beregnet ved 1 % poengs endring. Renteposisjonene 
rapporteres til Nordea Group Credit and Risk Control. 
Renterisikoen 31.12.2012 er beregnet til 1,3 millioner 
kroner per renteendring i resultateffekt under 
forutsetning om 1 % poeng endring. 

Valutarisiko
Valutautlån fundes i samme valuta. Omregnet til 
norske kroner og med kurs pr 31.12.2012 er eiendeler i 
fremmed valuta 518 millioner kroner. Valutaposisjonen 
omregnet til norske kroner er per 31.12.2012 utgjør 4,2
millioner kroner. Med valutaposisjon menes her 
forskjellen mellom eiendeler og gjeld.

Organisasjon og miljø
Per. 31.12.2012 hadde Nordea Finans Norge AS 187
ansatte, og antall årsverk utgjorde 166. I tillegg 
kommer vikarer og engasjementsstillinger. Antall 
sykedager var 1.690 tilsvarende 3,95 % av 42.838 
mulige arbeidsdager. Det er ikke registret noen form 
for personskader i løpet av året. Resultatene fra
personaltilfredshetsundersøkelsen i 2012 viser at 
arbeidsmiljøet er godt.

50,6 % av alle heltidsansatte er kvinner, mens 29 % av 
ledere med personalansvar er kvinner. Å ha flere 
kvinner i topplederstillinger er en prioritet i hele 
Nordea. Likestilling mellom kjønnene er nedfelt i de 
ulike personal policies. Nordea`s Corporate Citizenship 
Principles gir følgende overordnende føring: «vi 
diskriminerer ikke på grunnlag av kjønn, etnisk 
bakgrunn, religion aller andre grunner.»

Det er utarbeidet retningslinjer både i forhold til at 
personer ikke skal diskrimineres ut fra et helsemessig 
perspektiv, samt at det fysiske miljøet skal tilpasses 
den enkeltes behov. Rutiner for varsling om 
kritikkverdige forhold i virksomheten er utledet av 
arbeidsmiljøloven og er knyttet til virksomhetens 
systematiske helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid. Det er 
ønskelig å legge til rette for et godt ytringsklima i 
virksomheten og ansatte har rett til å si i fra om 
kritikkverdige forhold i virksomheten uten risiko for 
negative konsekvenser. 

Alle ansatte er med i et felles overskuddsdelings-
program. Kriteriene for fordelingen vedtas av styret i 
Nordea Bank AB. Utvalgte ledere er også inkludert i 
konsernets langsiktige aksjebaserte incentive program. 
For nærmere informasjon, se årsrapporten fra Nordea 
Bank AB.

Hendelser etter balansedagen
Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen 
som har vesentlig betydning for det avlagte regnskapet 
i Nordea Finans Norge AS.

Framtidsutsikter 
Konjunkturnedgangen i Europa vil sannsynligvis 
vedvare i 2013 med risiko for en ny global finanskrise. 
Norge har foreløpig vært lite påvirket av denne 
usikkerheten og det antas også å bli tilfelle i 2013.

Selskapets strategi for å møte myndighetenes økte 
soliditetskrav og usikkerheten i makroøkonomi, er å
prioritere høy inntjening og god kredittstyring på alle 
forretningsområder. Styret forventer god inntjening for 
selskapet også i 2013, men er forberedt på at 
utfordringer kan inntre.

Oslo 13. februar 2013

Jukka Salonen Mårten Broman Egil Moe-Helgesen Egil Valderhaug
Styrets formann

Arthur Wennersberg Anne Y. Skirstad Sjur Loen
Ansattes representant Adm.dir.
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Jukka Salonen Mårten Broman Egil Moe-Helgesen Egil Valderhaug
Styrets formann

Arthur Wennersberg Anne Y. Skirstad Sjur Loen
Ansattes representant Adm.dir.
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Resultatregnskap 
 

 
 
  

NOK tusen Note 2012 2011

Driftsinntekter
Renteinntekter 878.343 798.236
Rentekostnader -354.043 -352.454
Netto renteinntekter 1, 3 524.300 445.781

Gebyr- og provisjonsinntekter 122.771 115.130
Gebyr- og provisjonskostnader -7.957 -6.921
Netto gebyr- og provisjonsinntekter 1 114.814 108.208

Andre driftsinntekter 66.399 52.329
Sum driftsinntekter 705.513 606.319

Driftskostnader
Generelle administrasjonskostnader:
  Personalkostnader 5 -145.173 -139.780
  Andre kostnader 4 -82.647 -78.608
  Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 15, 16 -6.378 -5.060
Sum driftskostnader -234.198 -223.449

Resultat før tap 471.315 382.870

Tap på utlån, netto 12, 13 -132.608 -61.179
Driftsresultat 338.707 321.691

Resultat fra tilknyttet selskap 24 2.742 2.985
Skattekostnad 11 -96.109 -92.719
Resultat for perioden 245.340 231.958

Totalresultat
NOK tusen 2012 2011
Resultat for perioden 245.340 231.958

Utbetalt konsernbidrag -216.000 0
Mottatt konsernbidrag 0 0
Øvrige resulatparametre, netto etter skatt -216.000 0

Totalresultat 29.340 231.958

Som tilskrives:
Aksjonærer i Nordea Finans Norge AS 29.340 231.958
Sum 29.340 231.958
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Balanse 

Oslo 13. februar 2013

Jukka Salonen Mårten Broman Egil Moe-Helgesen
Styrets formann

Egil Valderhaug Arthur Wennersberg Anne Y. Skirstad
Ansattes representant

Sjur Loen
Adm.dir.

31.des 31.des
NOK tusen Note 2012 2011
Eiendeler
Kontanter og innskudd i sentralbanker 0 0
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 8 38.809 51.741
Utlån til og fordringer på kunder 13 18.314.808 16.118.035
Aksjer i tilknyttede selskaper 24 9.730 6.988
Immaterielle eiendeler 15 11.386 11.913
Varige driftsmidler 16 1.493 2.767
Andre eiendeler 17 42.797 133.205
Sum eiendeler 18.419.022 16.324.649

Gjeld
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 26 15.853.989 14.186.742
Innskudd og lån fra kunder 20 41.162 29.814
Annen gjeld 21 116.251 129.783
Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 19 78.815 72.914
Pensjonsforpliktelser 22 35.718 35.978
Utsatt skatt 11 267.884 224.030
Ansvarlig lånekapital 6 430.000 230.000
Sum gjeld 16.823.818 14.909.261

Egenkapital
Aksjekapital 69.300 63.000
Overkursfond 143.700
Tilbakholdt overskudd 7 1.382.204 1.352.387
Sum egenkapital 1.595.204 1.415.387
Sum gjeld og egenkapital 18.419.022 16.324.649
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Oppstilling over endringer i egenkapital 
 

 
 
  

NOK tusen Aksjekapital¹ Andre fond
Tilbakeholdt 

overskudd
Sum

 egenkapital
Balanse per 1. jan 2012 63.000 1.352.387           1.415.387           
Resultat for perioden 245.340              245.340              
Utbetalt konsernbidrag (300.000)             (300.000)             
Skatteeffekt konsernbidrag 84.000                84.000                
Innbetalt kapital 6.300 143.700 150.000              
Aksjebasert betaling² 477                     477                     
Balanse per 31. des 2012 69.300 1.382.204           1.595.204           

NOK tusen Aksjekapital¹
Tilbakeholdt 

overskudd
Sum

 egenkaptial
Balanse per 1. jan 2011 63.000 1.120.078           1.183.078           
Resultat for perioden 231.958              231.958              
Aksjebasert betaling² 352                     352                     
Balanse per 31. des 2011 63.000 1.352.387           1.415.387           

¹ Aksjekapitalen på NOK tusen  69.300, består av 63.000 aksjer med pålydende NOK 1.100
² Referere seg til Long Term Incentive Program (LTIP)
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Kontantstrømoppstilling 
 

 
 
  

NOK tusen 2012 2011
Driftsaktiviteter
Driftsresultat 338.707 321.691
Justering for poster utenom kontantstrømmen 124.758 75.410
Betalt inntektsskatt -3.173 -115.634
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter før endring i eiendeler og gjeld i driftsaktiviteter 460.292 281.467

Endringer i eiendeler i driftsaktiviteter
Endring utlån til kredittinstitusjoner 12.897 -8.157
Endring i utlån til kunder -2.309.035 -1.985.555
Endring i andre eiendeler 90.408 -126.523

Endringer i gjeld driftsaktiviteter
Endring lån og innskudd til kredittinstitusjoner finansinstitusjoner 1.667.247 1.879.806
Endring innskudd og lån fra kunder 11.348 268
Endring annen gjeld 21.385 -32.016
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter -45.458 9.291

Investeringsaktiviteter
Kjøp av varige driftsmidler -42 -700
Salg av varige driftsmidler 0 255
Kjøp av immaterielle eiendeler -4.535 -8.618
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -4.577 -9.063

Finansieringsaktiviteter
Endring ansvarlig lån 200.000 0
Kapitalinnskudd 150.000 0
Betalt konsernbidrag -300.000 0
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 50.000 0

Kontantstrøm i perioden -35 228

Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 4.543 4.315
Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden 4.508 4.543
Endring -35 228

Kommentarer til kontantstrømoppstillingen

Driftsaktiviteter

Kontantstrømoppstillingen er satt opp i henhold til IAS 7 og viser innganger og utganger av likviditet i løpet av året. 
Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte metoden som betyr at resultat er justert for effekter av ikke likvide 
transkasjoner som avskrivninger og tap på utlån. Kontantstrømene deles opp i drifts- og investeringsaktiviteter.

Driftsaktiviteter er de viktigste inntekstproduserende aktiviteter og kontantstrømmer kommer hovedsakelig fra resultat før 
skatt for året justert for poster utenom kontantstrøm og betalt inntektsskatt. Justering for poster utenom kontantstrømmen 
omfatter:
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Kontanter og likvider
NOK tusen 2012 2011
Nedskrivninger 685 924
Avskrivninger på driftsmidler og immaterielle eiendeler 5.693 4.136
Nedskrivning for tap på utlån 127.183 66.643
Urealiserte salgsgevinster -14.921 -8.250
Endringer i periodiseringer av avsetninger 5.901 7.814
Annet 217 4.143
Sum 124.758 75.410

Kontanter og likvider
31.des 31.des

NOK tusen 2012 2011
Fordringer på kredittinstitusjoner 4.508 4.543

Udisponert del av trekkfasiliteter er ikke medtatt i oppstillingen. Per 31. des 2012 utgjør dette 1.135.661 NOK tusen.
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Noter 
 
Note 1- Regnskapsprinsipper 
 
1. Generelt 
 
Nordea Finans Norge AS er et heleid datterselskap av 
Nordea Bank Norge ASA og inngår i Nordens største 
bankkonsern Nordea. Selskapets hovedkontor er i Oslo. 
For øvrig har selskapet salgskontorer på 10 steder i 
Norge. Nordea Finans Norge AS er en del av Nordens 
største finansieringsselskapsgruppe, Nordea Finance. 
Nordea Finance hører organisatorisk under Group 
Operations & Other Lines of Business i Nordea 
konsernet. 
 
Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) og tolkning av 
disse standardene av International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC) som er fastsatt av 
EU. I tillegg er tilleggskrav i tråd med Regnskapsloven 
med tilhørende forskrifter fulgt. 
 
Opplysningene som kreves i ovennevnte standarder og 
lovgivning er inkludert i notene eller andre deler av 
årsregnskapet. 
 
Utarbeidelse av årsregnskap krever at ledelsen i noen 
tilfeller benytter estimater og forutsetninger som ledelsen 
mener er rimelige og fornuftige. Faktiske resultater kan 
senere i en viss grad avvike fra estimatene og 
forutsetningene. 
 
Styret vedtok årsregnskapet 13. februar med forbehold 
om generalforsamlingens endelige godkjennelse. 
 
2. Endrede regnskapsprinsipper og 

presentasjon 
 
Regnskapsprinsippene og grunnlaget for vurderingene er, 
i det alt vesentligste, uendret, med unntak av 
klassifisering av netto renteinntekter, utlånsrelaterte 
provisjoner og salgsgevinster som er beskrevet nedenfor. 
 
Klassifisering av utlånsrelaterte provisjoner 
Den regnskapsmessige behandlingen av provisjoner, 
inkludert klassifiseringen i resultatregnskapet, avhenger 
av hvilke formål som ligger til grunn. Provisjoner som 
anses å være en del av den effektive renten på lån, 
medtas i beregningen av den effektive renten, og 
klassifiseres som renteinntekt i resultatregnskapet. 
Provisjoner som anses å være betaling for utførte 
tjenester, klassifiseres som provisjonsinntekt.  

Klassifisering av netto renteinntekt, gebyr- og 
provisjonsinntekter og andre driftsinntekter 
I 2012 har Nordea Finans Norge foretatt en revurdering 
av klassifiseringen av netto renteinntekter, gebyr- og 
provisjonsinntekt og salgsgevinster. Sammenlignbare tall 
ble omarbeidet tilsvarende, effekten er vist i tabellen 
nedenfor. 

 
 
3. Endringer i IFRS som foreløpig ikke 

gjelder 
 
IAS 19 Ytelser til ansatte 
IASB har endret IAS 19, og ikrafttredelse er 1. januar 
2013. Den endrede standarden vil innvirke på 
årsregnskapet i perioden for førstegangs anvendelse og 
senere perioder. Endringen innebærer at aktuarielle 
gevinster / tap skal innregnes i egenkapitalen 
umiddelbart under andre innregnede inntekter. Ikke 
innregnet aktuariell gevinst per 31.12.2012 beløper seg 
til 3,4 millioner kroner, jfr note 22. 
 
4. Regnskapsføring av driftsinntekter og tap 

på utlån 
 
Renter, provisjoner og gebyrer 
Renter, provisjoner og gebyrer tas inn i regnskapet etter 
hvert som disse er opptjent inntekt eller påløpt kostnad. 
Renteinntekter og rentekostnader beregnes og innregnes 
på grunnlag av effektiv rentemetode, eller på grunnlag av 
en metode som resulterer i renteinntekter eller 
rentekostnader som er en rimelig tilnærming til bruk av 
den effektive rentemetoden. 
 
Etableringsgebyrer som overstiger direkte administrative 
kostnader periodiseres lineært etter kontraktenes løpetid. 
Ved innfrielse av nedbetalingslån i perioden 
inntektsføres rest etableringsgebyr ved utfakturering.  
 
Provisjoner til formidlere periodiseres lineært i takt med 
antatt løpetid på porteføljen. Provisjonene og gebyrene 
klassifiseres i resultatregnskapet avhengig av hvilke 
formål som ligger til grunn. Provisjoner som anses å 
være en del av den effektive renten på lån, medtas i 
beregningen av den effektive renten, og klassifiseres som 
netto renteinntekt i resultatregnskapet. Provisjoner som 
anses å være betaling for utførte tjenester, klassifiseres 
som netto gebyr- og provisjonsinntekt.  
 

NOK tusen
Om-

arbeidet 
Før 

endring
Om-

arbeidet 
Rap-

portert
Netto renteinntekter 524.300 504.114 445.781 422.550
Netto gebyr- og 
provisjonsinntekter 114.814 134.996 108.208 130.702
Andre driftsinntekter 66.399 66.402 52.329 53.067

2012 2011
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Tap på utlån 
Selskapet kostnadsfører konstaterte tap eller 
nedskrivning på utlån som er misligholdt eller tapsutsatt. 
Tapsutsatte engasjement er identifisert etter rating og 
andre risikoindikatorer. Vesentlige engasjementer har 
vært gjennom etterfølgende måling på individuell basis. 
Salgsverdi på panteobjekter er vurdert til nominell verdi 
da det er uvesentlige avvik mellom nominell verdi og 
nåverdien. Det er foretatt nedskrivning på grupper av 
utlån der hvor det er vanskelig å fange opp dette på 
individuelt nivå. Identifiserte tapshendelser er 
nedratinger eller nedgang på scoringsverdier fra det 
tidspunkt et engasjement er etablert til balanse dato. For 
å beløpsfeste disse nedskrivningene har rating- og 
scoringverdiene en beregnet sannsynlighet for 
mislighold. I tillegg foretas det et ledelsesmessig skjønn 
på andre tapsindikatorer. De regnskapsmessige 
estimatene vedrørende nedskrivning på grupper er 
vanskelig å beløpsfeste, da de bygger på forutsetninger 
på indikatorer som ikke er konstante over tid.  
 
5. Utlån 
 
Utlån og fordringer måles til amortisert kost. Beregning 
av amortisert kost på utlån skjer etter effektiv rentes 
metode. For enkelte elementer i kontantstrømmen 
benyttes en tilnærmet metode. Dette gjelder 
etableringsgebyr og returprovisjoner som periodiseres 
lineært i den tilnærmede metoden.  Det er videre benyttet 
estimat for å kvantifisere fremtidige salgsgevinster på 
leasing som inngår i påregning av fremtidig kontantstrøm 
ved måling av utlån. 
 
Estimatene er basert på historisk erfaring og 
forutsetninger som ledelsen mener er fornuftige.  
Amortisert verdi reduseres for verdifall på misligholdte 
og tapsutsatte engasjement på individuell basis og for 
verdifall på grupper av utlån når det har inntrådt 
objektive indikatorer for verdifall. 
 
Mislighold, tapsutsatte lån, nedskrivning og tap på 
utlån 
Et engasjement anses som misligholdt dersom det ikke 
betjenes i henhold til avtalt plan. Dersom ingen spesielle 
forhold tilsier annet foretas nedskrivning senest 90 dager 
etter ordinært forfall. Utlån som ikke er misligholdt, men 
som av andre årsaker anses som tapsutsatt er også 
gjenstand for tapsvurdering. Dersom verdien av 
sikkerheter og antatt tilbakebetaling fra kunden ikke 
dekker engasjementet, foretas det nedskrivning. Tidligere 
gjennomførte nedskrivninger blir løpende justert helt til 
endelig tap er konstatert eller engasjementet igjen blir 
betjent. Når det er overveiende sannsynlig at tapene blir 
endelige, klassifiseres disse som konstaterte. Dette 
innebærer at det kan ta noe tid før enkelte engasjement 
føres som konstatert tap og trekkes ut av 
misligholdsvolumet. Friskmelding av misligholdte 
engasjementer kan skje når betalingsplaner er fulgt over 

en viss tid og engasjementet ikke lenger anses som 
tapsutsatt. 
 
Overtatte eiendeler 
Overtatte eiendeler klassifiseres som ”hold for sale” i 
henhold til IFRS 5. Eiendeler klassifisert som “hold for 
sale” måles til laveste verdi av bokført og virkelig verdi 
fratrukket salgskostnader. Fordringer på kunden som ut 
over verdi på overtatt eiendel blir klassifisert som utlån.  
 
6. Leasing 
 
Leasing som utleier 
Leasingavtalene er vurdert og definert som finansielle 
leasingavtaler. Finansielle leasingavtaler rapporteres som 
fordringer på leietaker under posten «Utlån til kunder» i 
balansen med et beløp som tilsvarer nettoinvesteringen i 
leien. Leien, eksklusiv servicekostnader, føres som 
tilbakebetaling av hovedstol og renteinntekter. Selskapet 
bruker annuitetsmetoden ved inntektsføring og 
nedbetaling.  
 
Skattemessig gjennomføres avskrivninger etter 
saldometoden og eventuelle mer- / mindre avskrivninger 
medtas som midlertidige forskjeller under beregningen 
av utsatt og betalbar skatt. 
 
Gevinst ved salg av leasinggjenstander 
Gevinst ved salg av leasinggjenstander fremkommer når 
disse selges til en pris som er høyere enn bokført verdi på 
salgstidspunktet. Gevinsten fremkommer på linjen 
«Andre inntekter» i resultatet.  
 
Beregnet nåverdi av estimerte fremtidige salgsgevinster 
er inntektsført. Dette gjelder kun den porteføljen man 
kan påregne at det vil bli salgsgevinster. Kontrakter som 
antas å bli innfridd før tiden tas ikke med i estimatet. 
Årets resultat er endringen i estimert nåverdi av 
fremtidige salgsgevinster. 
 
7. Factoring 
 
Forskuddet ved finansiering av kundefordringer uten 
kredittrisikoavdekning inngår i posten «Utlån til og 
fordringer på kunder». Det samme gjelder fordringer 
utover overtatt kredittrisiko. Dersom utbetalt forskudd er 
lavere enn regnskapsmessig verdi på fordringer føres 
differansen som gjeld og inngår i linjen «Innskudd og lån 
fra kunder i balansen». 
 
8. Aksjer i tilknyttede selskaper 
 
Eierandeler i tilknyttede selskap blir regnskapsført etter 
egenkapitalmetoden. 
 
Resultat fra selskaper som bokføres etter egenkapital-
metoden, rapporteres etter skatt i resultatregnskapet. Som 
en følge av dette er skattekostnaden knyttet til deres 
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resultat ikke inkludert i Nordea Finans Norge AS 
skattekostnad. 
 
9. Eiendeler og gjeld i fremmed valuta 
 
Eiendeler og gjeld i fremmed valuta er omregnet til 
norske kroner etter kurs per årsskiftet.  Beregnet, ikke 
realisert, kursgevinst / -tap ved årsslutt er resultatført.  
 
Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres etter 
kursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler 
og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes etter kursen 
på balansedagen. 
 
10. Immaterielle eiendeler 
 
Kostnader til vedlikehold av programvare innregnes når 
de oppstår. Kostnader direkte forbundet med større 
programvareinvestering med antatt levetid på mer enn tre 
år og som kan gi økonomisk fordel, innregnes som 
immaterielle eiendeler. Programvare som er ført som 
immaterielle eiendeler avskrives lineært over en periode 
på 3 til 5 år.  
 
11. Varige driftsmidler 
 
Anleggsmidler bokføres til anskaffelseskost med fradrag 
av akkumulerte avskrivninger. Avskrivninger, basert på 
kostpris, er beregnet lineært over driftsmidlenes 
beregnede levetid. Det er benyttet 20 % avskrivningssats 
på maskiner, inventar og transportmidler. 
 
12. Balanseføring og fraregning av eiendeler 

og forpliktelser 
 
Eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt 
selskapet oppnår kontroll over rettighetene til eiendelene 
og påtar seg reelle forpliktelser. Eiendeler føres ut på et 
tidspunkt reell risiko vedrørende eiendelen er overført og 
kontroll over rettighetene er bortfalt. 
 
 
 
 
 
 

13. Pensjonskostnader og forpliktelser 
 
Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordning er sikret i 
Nordea Norge sin pensjonskasse. Pensjonskostnader og 
pensjonsforpliktelser regnskapsføres i henhold til IAS 
19. Hvis virkelig verdi av pensjonsmidlene er mindre enn 
brutto nåverdi av den ytelsesbaserte pensjons-
forpliktelsen, blir nettobeløpet innregnet som gjeld. Hvis 
ikke, blir nettobeløpet innregnet som eiendel. Ufonderte 
ordninger innregnes som pensjonsforpliktelse. Netto 
pensjonskostnader inngår i lønn og pensjoner i 
resultatregnskapet, mens netto pensjonsforpliktelser 
inngår i avsetning for pensjonsforpliktelser i balansen. 
Pensjonsberegningen er foretatt av aktuar og bygger på 
forutsetninger som kan endre seg over tid. Selskapet har 
også innskuddsordninger som ikke medfører noen 
pensjonsforpliktelser. 
 
14. Skatt 
 
Inntektsskatt omfatter betalbar og utsatt skatt. 
Inntektsskatten innregnes som kostnad eller inntekt og 
tas med i resultatregnskapet som skattekostnad. 
 
Betalbar skatt er basert på selskapets skattbare inntekt og 
beregnes i henhold til lokale skatteregler og skattesatser. 
Betalbar skatt hensyntar også justeringer fra tidligere år. 
 
Utsatt skattefordel og skatteforpliktelse innregnes etter 
balansemetoden på alle midlertidige forskjeller som 
oppstår mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi 
på eiendeler og gjeld.  
 
Utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse diskonteres 
ikke.  
 
Betalbar skattefordel og skatteforpliktelse, samt utsatt 
skattefordel og skatteforpliktelse, utlignes hvis der 
juridisk mulig. 
 
15. Egenkapital 
 
Tilbakeholdt overskudd 
Tilbakeholdt overskudd består av ikke utdelt akkumulert 
resultat. 
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Note 2 - Segmentrapportering 
 

 
 
 
 
 

Note 3 – Netto renteinntekter 
 

 
 
  

NOK tusen 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Resultat

Netto renteinntekter 282.730 257.334 241.570 188.447 524.300 445.781
Netto gebyr og provisjonsinntekter 70.357 78.193 44.457 30.015 114.814 108.208
Andre inntekter 35.512 27.914 30.887 24.415 66.399 52.329
Sum driftsinntekter 388.599 363.441 316.914 242.878 705.513 606.319

Personalkostnader -70.395 -72.092 -74.778 -67.688 -145.173 -139.780
Andre kostnader -42.465 -38.379 -46.559 -45.290 -89.024 -83.669
Sum driftskostnader -112.861 -110.471 -121.337 -112.978 -234.198 -223.449

Tap på utlån -106.179 -44.644 -26.429 -16.535 -132.608 -61.179
Driftsresultat 169.559 208.327 169.148 113.364 338.707 321.691

Balanse
Utlån til kunder 9.085.634 8.843.779 9.229.174 7.274.256 18.314.808 16.118.035

Asset Finance Sales Finance Sum

NOK tusen 2012 2011
Renteinntekter
Fordringer på kredittinstitusjoner 85 68
Utlån til og fordringer på kunder 878.258 798.168
Sum renteinntekter 878.343 798.236

Rentekostnader
Innskudd fra kredittinstitusjoner -341.486 -341.956
Ansvarlig lånekapital -12.557 -10.498
Sum rentekostnader -354.043 -352.454
Netto renteinntekter 524.300 445.781

Netto renteinntekt
NOK tusen 2012 2011
Renteinntekter 427.763 399.665
Netto leasinginntekter 450.580 398.570
Rentekostnader -354.043 -352.454
Sum netto renteinntekt 524.300 445.781
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Note 4 – Andre kostnader 
 

 
 
 
 

Note 5 – Personalkostnader 
 

 
 
 
 

NOK tusen 2012 2011
Informasjonsteknologi 24.167 23.938
Markedsføring 9.480 9.988
Porto, telefon og kontorkostnader 10.260 9.643
Husleie - og eiendomskostnader 15.920 15.073
Andre 22.819 19.966
Sum 82.647 78.608

Honorar til revisor
Selskapet har i løpet av året kostnadsført NOK 259 tusen i godtgjørelse til sin eksterne revisor  Godtgjørelsen fordelte seg med 
NOK 230 tusen for revisjon og NOK 29 tusen for rådgivning og annen assistanse.

Lønn og godtgjørelser
NOK tusen 2012 2011
Lønn og godtgjørelser 99.819       96.220       
Pensjonskostnader (note 22) 9.266         9.887         
Arbeidsgiveravgift 15.492       16.192       
Overskuddsdeling 7.536         5.668         
Andre personalkostnader 13.061       11.813       
Sum 145.173     139.780     

Pensjonskostnader
NOK tusen 2012 2011
Ytelseplaner (Note 22) 9.778 10.072
Innskuddspensjon (Note 22) -512 -185
Sum 9.266 9.887

Antall ansatte / årsverk
Antall årsverk per 31.12 166 169
Antall ansatte per 31.12 187 185

Kjønnsfordeling i selskapet
Menn 49 % 49 %
Kvinner 51 % 51 %

Innskuddspensjon
Nordea Finans Norge foretok i 2010 en avsetning for premier som skal betales til den nye AFP ordningen for 
allerede opptjente rettigheter. NOK 3 mill av avsetningen er reversert i 2012. For mer info se note 22.

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass som aktivt arbeider for å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre all 
form for diskriminering samt beskytte mot trakassering.
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Ytelser til ledende personer i selskapet

NOK tusen
Fast lønn og 

honorar
Variabel 

lønn
Øvrige 
ytelser

Pensjons-
kostnad

 Totale 
ytelser Lån 31.12

Styret og administrerende direktør
Jukka Salonen, styreformann
Mårten Broman, styremedlem
Anne Y. Skirstad, ansattes styremedlem 617            10              57              80              764           2.164         
Egil Valderhaug, styremedlem
Arthur Wennwesberg, styremedlem 50              50             
Egil Moe - Helgesen, styremedlem 50              50             
Sjur Loen, adm. dir 1.469         151            175            584            2.379        2.472         
Sum styret og administrende direktør 2.186         161            232            664            3.243         4.636         

Kontrollkomiteen
Berit Stokke, formann 40              40              
Christian Hambro, nestformann 30              30              
Odd Svang-Rasmussen, medlem 30              30              
Johan C. Løken, varamedlem 30              30              
Sum kontrollkomiteen 130            130            

Representantskapet
Sigvart Hovland, formann 25              25              
Rolf Nordli
Fanny B. Amble 3                3                
Brynolv Anke
Steinar Juel
Anne Eid Skalstad, varemedlem
Ingrid Bratheim, varamedlem
Sum representantskapet 28              28              

Styret
Interne styremedlemmer, Jukka Salonen, Mårten Broman, Anne Y. Skirstad (ansattes representant), Kristoffer 
Fredsvold-Larsen (vara) og Egil Valderhaug mottar ikke honorarer fra Nordea Finans Norge AS for sine styreverv. 
Jukka Salonen, Mårten Broman og Egil Valderhaug er ansatt i andre enheter i Nordea konsernet og mottar sin lønn 
fra disse enhentene. Lån til administrerende direktør er ytet etter samme prinsipper som til øvrige ansatte. 
Bonusutbetalingen er en resultatbasert ordning. I tillegg deltar administrende direktør i Nordea's "Long Term 
Incentive Program". Denne ordningen referer seg til aksjer i morselskapet Nordea Bank AB og er en kombinasjon 
av såkalte matching-aksjer og performance-aksjer. Deltagerne kan investere og låse inntil 10 % av sin grunnlønn i 
selskapet i Nordea - aksjer kjøpt til markedskurs. Den enkelte deltagers mulighet for gevinst er begrenset til EUR 25 
per rettighet.

Øvrige ledende personer

Øvrige ansatte

Nordea Finance har en overordnet nordisk ledergruppe. Dette bidrar til at alle deler av Nordea blir ledet i henhold til 
en ensartet Nordea strategi. Denne ledergruppen er representert i Nordea Finans Norge AS styre ved ved Jukka 
Salonen og Mårten Broman. Lokal ledergruppe har ansvar for å gjennomføre den vedtatte strategien. Lokal 
ledergruppe ansees derfor ikke som ledende personer i relasjon til opplysningsplikt om ytelser.

Lån til Nordea Finans Norge AS sine ansatte utgjorde NOK 259.702 tusen per 31.12. Disse lånene er gitt av Nordea 
Bank Norge ASA. Rentesats på lån til ansatte er til enhver til rentesatsen som blir tilbudts bankens 
"Programkunder" minus 1 %-poeng. Selskapet subsidierer billån til ansatte som trenger bil i arbeid. Lånene løper i 
andre finansieringsselskaper, og Nordea Finans Norge AS subsidierer differansen mellom markedsrente og 
normrenten. Totalt i 2012 utgjør dette NOK 80 tusen.
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Note 6 - Ansvarlig lånekapital 
 

 
 
 

Note 7 - Kapitaldekning  
 

 
 

Aksjebaserte betalingstransaksjoner med kontantoppgjør

NOK tusen 2012 2011
Utsatt TSR-relatert kompensasjon 1. jan -             -             
Påløpt utsatt/tilbakeholdt TSR-relatert kompensasjon i løpet av året 160.150     -             
TSR indeksering i løpet av året 33.642       -             
Betalinger gjennom året -             -             
Utsatt TSR-relatert kompensasjon 31. des 193.792     -             

Nordea har innført utsatt aksjerelatert betaling for deler av utvalgte ansatte gruppers variable kompensasjon. Som 
indeks benyttes Nordeas total avkastning per aksje (Total Shareholder Returns - TSR) og kompensasjonen tildeles 
den ansatte enten i sin helhet, eller i like deler årlig under, utsettelsesperioden på tre år. Nordea har siden 2011 
anvendt TSR relaterte restriksjoner på deler av den variable avlønningen som er gitt visse grupper av ansatte.

NOK tusen 2012 2011
Evigvarende ansvarlig lånekapital 30.000 30.000
Tidsbegrenset ansvarlig lån 400.000 200.000
Sum 430.000 230.000

Rentekostnader ansvarlig lån 12.557 10.498

Det evigvarende ansvarlige lånet har et marginpåslag på 1,5 prosentpoeng  i forhold til Nibor.
NOK 200.000 tusen i tidsbegrensede lån har en margin på 1,8 % poeng  i forhold til Nibor og forfaller i september 2018.
NOK 200.000 tusen i tidbegrensed lån har en margin på 3, 65 % i forhold til Nibor og forfaller i september 2022.

Spesifkasjon ansvarlig kapital

NOK mill
31. des

2012
31. des

2011
Sum egenkapital iht IFRS 1.595 1.415
Immateriell eiendeler -11 -12
IRB avsetning shortfall (-) -42 0
Kjernekapital 1.542 1.403
Tilleggskapital 430 230
-hvorav evigvarende ansvarlig lån -30 -30
IRB avsetning shortfall (-) -42
Ansvarlig kapital 1.930 1.633

Den ansvarlige kapitalen deles inn i kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapital består av innbetalt aksjekapital 
og annen egenkapital. Tilleggskapitalen består av ansvarlig lånekapital. Selskapet benytter IRB grunnleggende 
metode for Corporates og standardisert metode på Retail i BASEL II beregningnene.
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Note 8- Bundne bankinnskudd 
 
Innskudd i finansinstitusjoner omfatter bundne skattetrekks midler med NOK 4.508 tusen. 
 
 
 

Risiki
31. des

2012
31. des

2012
31. des

2011
31. des

2011

NOK mill Kapitalkrav
Risikovektede 

eiendeler Kapitalkrav
Risikovektede 

eiendeler
Kredittrisiko 1.099              13.729            986                 12.323            
IRB grunnleggende metode 574                 7.172              522                 6.521              
 - hvorav foretak 513                 6.415              465                 5.813              
 - hvorav institusjoner -                  1                     -                  2                     
 - hvorav andre 61                   756                 57                   706                 

Standardmetode 525                 6.557              464                 5.802              
 - hvorav stat og statlige institusjoner 3                     33                   3                     36                   
 - hvorav massemarked 498                 6.226              446                 5.579              
 - hvorav andre 24                   298                 15                   187                 

Operasjonell risiko 82                   1.031              76                   945                 
Standardmetode 82                   1.031              76                   945                 
Delsum 1.181              14.760            1.062              13.268            

Justering for minimunsgrenser
Tilleggskrav i henhold til minimumsgrenser -                  -                  -                  -                  
Sum 1.181              14.760            1.062              13.268            

Kapitaldekning Basel ll
31. des

2012
31. des

2011
Kjernekapitaldekning 10,4 % 10,6 %
Ansvarlig kapital 13,1 % 12,3 %

Kapitalkravanalyse

Eksponeringsklasser, 31-des 2012
Gj.snitt 

risikovekt (%)
Kapitalkrav 
(NOK mill)

Bedrifter IRB 68                   513                 
Institusjoner IRB 47                   0                     
Personkunder IRB -                  -                  
Stat og statlige institusjoner 13                   3                     
Andre 78                   582                 
Sum kredittrisiko 72                   1.098              

Nordea Finans Norge  As er med i Nordea Konsernet's BASEL ll prosjekt og ICAAP-vurderingen foretas på konsernivå. 
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Note 9 - Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta 
 

 
 
 

Note 10 – Forfallsanalyse - eiendeler og gjeld 
 

 
 

Selskapets valutaposisjon omregnet til NOK per 31.12.2012

NOK tusen USD EUR SEK DKK Andre Sum
Eiendeler
Utlån til kunder 146.425 336.638 32.051 1.115 3.294 519.523
Sum eiendeler 146.425 336.638 32.051 1.115 3.294 519.523

Gjeld
Innlån 145.571 336.560 30.665 -123 1.423 514.096
Lån og innskudd fra kunder 27 317 1.070 448 1.862
Øvrig gjeld 196 62 258
Sum gjeld 145.598 337.073 30.727 947 1.871 516.216

Netto eksponering 827 -435 1.324 168 1.424 3.307

Gjenstående løpetid

31.12.2012

NOK tusen 0-1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år
Mer enn

 5 år Uten forfall Sum
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjone 4.508          34.301 38.809         
Utlån til og fordringer på kunder 1.141.332   188.681     1.457.201 11.965.336 3.562.257 18.314.807  
Sum eiendeler med faste forfall 1.145.840   188.681     1.457.201 11.999.638 3.562.257 -            18.353.616  

Andre eiendeler 5.234          37.562       22.609      65.406         
Sum eiendeler 1.151.074   226.243     1.457.201 11.999.638 3.562.257 22.609      18.419.022  

Gjeld og egenkapital
Innskudd fra kredittinstitusjoner 10.301.455 5.242.373  58.206      183.318      68.637      15.853.989  
Innskudd og lån fra kunder 41.162        41.162         
Ansvarlig lånekapital 400.000    30.000      430.000       
Sum gjeld med faste forfall 10.342.617 5.242.373  58.206      183.318      468.637    30.000      16.325.151  

Andre forpliktelser 15.227        106.783     66.451      6.141          304.066    498.667       
Egenkapital 1.595.204 1.595.204    
Sum gjeld og egenkaptial 10.357.844 5.349.155  124.657    189.459      468.637    1.929.270 18.419.022  



 

Nordea Finans Norge AS – Årsrapport 2012  21 

 
 
 
 

Note 11 – Skatter 
 

 
 

31.12.2011

NOK tusen 0-1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år
Mer enn

 5 år Uten forfall Sum
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjone 4.543          47.198        51.741         
Utlån til og fordringer på kunder 1.097.903   638.202     1.117.874 9.972.633   3.291.423 16.118.035  
Sum eiendeler med faste forfall 1.102.446   638.202     1.117.874 10.019.831 3.291.423 -            16.169.776  

Andre eiendeler 25.502        129.371    154.873       
Sum eiendeler 1.127.948   638.202     1.117.874 10.019.831 3.291.423 129.371    16.324.649  

Gjeld og egenkapital
Innskudd fra kredittinstitusjoner 9.228.457   4.619.228  21.582      317.475      14.186.742  
Innskudd og lån fra kunder 29.814        29.814         
Ansvarlig lånekapital 200.000      30.000      230.000       
Sum gjeld med faste forfall 9.258.271   4.619.228  21.582      517.475      -            30.000      14.446.556  

Andre forpliktelser 34.264        58.112       10.240      100.081      260.008    462.706       
Egenkapital 1.415.387 1.415.387    
Sum gjeld og egenkaptial 9.292.535   4.677.340  31.822      617.556      -            1.705.395 16.324.649  

Alle innlån kommer fra Nordea konsernet og Nordea Finans inngår i konsernets likviditetsstyring. Nordea Finans Norge AS har 
trekkfasiliteter i Nordea Bank Norge ASA. Trekkfasilitetene har årlig fornyelse og markedsmessige vilkår. I oversikten ovenfor er denne 
klassifisert mellom 0-1 måneder. Per 31.12.2012 utgjør ubenyttet del av trekkfasiliteten NOK 1.136 mill. 

NOK tusen 2012 2011
Betalbar skatt -52.256 -87.800
Utsatt skatt -43.853 -4.919
Sum -96.109 -92.719

Skatt på selskapets resultat varierer fra det teoretiske beløpet som fremkommer ved bruk av skatteprosen i Norge, som følger:

NOK tusen 2012 2011
Resultat før skatt 341.448 324.677
Skatt etter nominell sats på 28 % 95.606 90.909
Ikke fradragsberettigede kostnader 1.130 1.183
Justeringer relatert til tidligere år -627 627
Skattekostnad 96.109 92.719

Gjennomsnittlig effektiv skattesats 28,1 % 28,6 %
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Note 12 – Tap på utlån 
 

 
 
 
 

Utsatt skatt
NOK tusen 2012 2011
Utsatt skattekostnad (-) / inntekt (+)
Utsatt skatt på grunn av midlertidige forskjeller -43.853 -4.919
Netto skatteinntekt -43.853 -4.919

Utsatt skattefordel (+) / utsatt skatteforpliktelse (-), netto
Utsatt skatt på grunn av midlertidige forskjeller:
- Pensjonsforpliktelse -12.580 -13.513
- Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 270.070 232.005
- Andre 10.393 5.538
Utsatt skatte, netto 267.884 224.030

Endringer i utsatt skattefordel / utsatt skatt, netto som følger:
Endringer utsatt skatt på grunn av midlertidige forskjeller:
- Pensjonsforpliktelse -933 -203
- Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -38.065 1.489
- Andre -4.856 3.007
- Korreksjoner relatert til tidligere år 627
Sum -43.853 4.919

NOK tusen 2012 2011
Tap på utlån til og fordringer på kunder
- nedskrivninger -159.604 -90.224
- konstaterte tap -62.876 -93.683
- nedskrivninger bruk til å dekke konstaterte tap 46.626 61.231
- tilbakeføringer 37.820 56.033
- innganger tidligere konstatert tap 5.425 5.464
Sum -132.608 -61.179

Spesifikasjon av netto tap på utlån til og fordringer på kunder
Endringer i nedskrivninger i balansen -159.604 -90.224
- Individuelt vurdert -172.269 -78.663
- Gruppevis 12.665 -11.561
Endringer innregnet direkte i resultatregnskapet 26.996 29.044
- Konstaterte tap, individuelt vurdert -62.876 -93.683
- Inngang på tidligere perioders konstaterte tap, individuelt vurdert 89.871 122.728
Sum -132.608 -61.179

Nøkkeltall
2012 2011

Tap i forhold til utlån og fordringer per 31.12
- Induviduelle 0,96 % 0,33 %
- Gruppevis -0,08 % 0,01 %
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Note 13 - Utlån og nedskrivninger 
 

 
 

 
 
 
 

Endringer i nedskrivninger

NOK tusen
Individuelt 

vurderte
Utlån-

grupper Sum
Balanse per 1. jan 2012 -148.611 -36.014 -184.625
Nedskrivninger -172.269 12.665 -159.604
Reversering 37.820 0 37.820
Endringer i resultatregnskapet -134.449 12.665 -121.784
Nedskrivninger brukt til å dekke tap 46.626 0 46.626
Balanse per 31. des 2012 -236.434 -23.349 -259.782

NOK tusen
Individuelt 

vurderte
Utlån-

grupper Sum
Balanse per 1. jan 2011 -187.212 -24.453 -211.665
Nedskrivninger -78.663 -11.561 -90.224
Reversering 56.033 0 56.033
Endringer i resultatregnskapet -22.630 -11.561 -34.191
Nedskrivninger brukt til å dekke tap 61.231 0 61.231
Balanse per 31. des 2011 -148.611 -36.014 -184.625

Utlån og fordringer på kunder og nedskrivning for verdifall
31.des 31.des

NOK tusen 2012 2011
Utlån og fordringer uten verdifall 18.055.026 15.933.410
Utlån og fordringer med verdifall: 684.847 340.868
- Tapsutsatte 87.364 99.881
- Misligholdte 597.483 240.987
Utlån og fordringer før nedskrivninger 18.739.873 16.274.278

Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån med verdifall: -236.434 -148.611
- Tapsutsatte -39.635 -30.628
- Misligholdte -196.799 -117.983
Nedskrivninger på utlånsgrupper med verdifall -23.349 -36.014
Nedskrivninger -259.782 -184.625

Utlån og fordringer på kunder, bokført verdi 18.314.808 16.118.035

31.des 31.des
2012 2011

Andel utlån med verdifall brutto 3,7 % 2,1 %
Andel utlån med verdifall netto 2,4 % 1,2 %
Samlet nedskrivningsgrad 1,4 % 1,1 %
Nedskrivningsgrad, individuelt vurdert utlån med verdifall 34,5 % 43,6 %
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Note 14 - Klassifisering av finansielle instrumenter 
 

 
 
 
 

Note 15 - Immaterielle eiendeler 
 

 
 
 
 

NOK tusen
Utlån og 
fordring Sum

Finansielle eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 38.809            38.809              
Utlån til og fordringer på kunder 18.314.808     18.314.808       
Sum 31. des 2012 18.353.617     18.353.617       

Sum 31. des 2011 16.169.776 16.169.776

Annen 
finansiell gjeld Sum

Finansiell gjeld
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 15.853.989     15.853.989       
Innskudd og lån fra kunder 41.162            41.162              
Ansvarlig lånekapital 430.000          430.000            
Sum 31. des 2012 16.325.151     16.325.151       

Sum 31. des 2011 14.446.556 14.446.556

31.des 31.des
NOK tusen 2012 2011
Andre immaterielle eiendeler 11.386 11.913
Sum 11.386 11.913

Andre immaterielle eiendeler
Anskaffelsesverdi ved begynnelsen av året 15.947 8.532
Kjøp i året 4.535 8.618
Salg / utrangering i året 0 -1.203
Anskaffelsesverdi ved slutten av året 20.482 15.947
Akkumulert avskrivning ved begynnelsen av året -4.033 -1.575
Årets avskrivninger i henhold til plan -4.376 -2.739
Årets nedskrivninger -685 -924
Akkumulert avskrivning på salg / utrangering i året 0 1.203
Akkumulert avskrivning ved slutten av året -9.096 -4.035

Sum bokført verdi andre immaterielle eiendeler 11.386 11.911

Andre immaterielle eiendeler henføres til aktivert software.
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Note 16 - Varige driftsmidler 
 

 
 
 
 

Note 17 - Andre eiendeler 
 

 
 
 
 

Note 18 - Finansielle leasingavtaler som utleier 
 

 
 
 
 

31.des 31.des
NOK tusen 2012 2011
Anskaffelsesverdi ved begynnelsen av året 6.953 8.014
Kjøpt i året 42 700
Salg / utrangering i året -601 -1.761
Anskaffelsesverdi ved slutten av året 6.394 6.953
Akkumulert ordinære avskrivninger ved begynnelsen av året -4.186 -4.300
Akkumulert avskrivning på salg / utrangering i året 601 1.512
Avskrivning i henhold til årets plan -1.316 -1.397
Akkumulert avskrivning ved slutten av året -4.901 -4.186

Sum bokførtverdi andre varige driftsmidler 1.493 2.767

NOK tusen 2012 2011
Overtatte eiendeler 4.643 25.502
Til gode merverdiavgift 37.562 106.458
Andre 591 1.245
Sum 42.797 133.205

31.des 31.des
NOK tusen 2012 2011
Brutto investering 10.880.218 9.225.439
Ikke opptjent finansielle inntekter -144.584 -140.865
Netto investeringer i finansielle leasingavtaler 10.735.633 9.084.574

Kontantstrøm fra brutto investeringer fordeler seg slik:
2012 3.730.221
2013 2.860.879
2014 2.359.051
2015 991.730
2016 542.590
Senere 395.747
Sum 10.880.218

Nordea eier eiendeler som leases til kunder under finansielle leasingavtaler. Disse føres som fordringer på leietaker under "Utlån 
og fordringer på kunder" med et beløp som tilsvarer nettoinvesteringen i leieavtalen. Avstemming av brutto investering og 
nåverdi av fremtidige minimum leieinnbetalinger:
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Note 19 - Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 
 

 
 
 
 

Note 20 - Innskudd og lån fra kunder 
 

 
 
 
 

Note 21 - Annen gjeld 
 

 
 
 
 

NOK tusen 2012 2011
Påløpte renter 15.466 20.835
Påløpte kostnader 63.349 52.080
Sum 78.815 72.914

Påløpte kostnader inkulderer avsetninger knyttet til allerede opptjente pensjonsrettigheter knyttet til den nye AFP-ordningen.
Se Note 22 Pensjonsforpliktelser for nærmere omtale.

NOK tusen 2012 2011
Innskudd finanskonto factoring  kunder 41.162 29.814

NOK tusen 2012 2011
Skyldig personaltrekk 4.508 4.543
Leverandørgjeld 48.188 30.568
Påløpt, ikke utlignet skatt 52.418 87.799
Andre 10.673 6.873
Sum 115.786 129.783
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Note 22 – Pensjonsforpliktelser 
 

 
 

 
 

31.des 31.des
NOK tusen 2012 2011
Pensjonsforpliktelse 35.718 35.978
Sum 35.718 35.978

Pensjonsplaner

Ytelsesbaserte pensjonsplaner

IAS 19 pensjonsberegninger og forutsetninger 

Nordea Finans Norge er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets 
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene etter denne loven.  Selskapets ytelsesordninger er sikret i Nordea Norge 
Pensjonskasse, som er administrert og forvaltet av Gabler AS. Selskapet har også påtatt seg pensjonsforpliktelser som ikke er 
dekket av pensjonsordningene i pensjonskassen, i forbindelse med førtidspensjoner og tilleggspensjoner. Ytelsesordningene ble 
lukket for nye ansatte fra 2011 som i stedet får pensjon basert på en innskuddordning. Eksisterende ansatte fikk valget om å gå 
over til innskuddsordningen eller forbli i ytelsesordningen. Ordningen administreres av Nordea Liv. Nordea Finans Norge er 
også medlem i Fellesordningen for AFP (Avtalefestet pensjon) som ble opprettet med virkning fra 2011, se nedenfor.  
Innskuddsordningene reflekteres ikke i balansen med mindre opptjente rettigheter ikke er betalt for.  

I 2010 vedtok Stortinget å endre AFP-ordningen (Avtalefestet Pensjon) med virkning fra og med 2011. Endringene medførte at 
det ble opprettet en ny flerforetaks ytelsespensjonsordning som ikke kan innregnes som en ytelsesordning ved utgangen av 
2012, da informasjon om Nordeas andel av ordningens forpliktelser og kostnader ikke er tilgjengelig fra Fellesordningens side 
(administrator). Den nye AFP-ordningen må derfor regnskapsføres som en innskuddsordning i henhold til IAS 19. 
Premiesatsen for innbetalinger til Fellesordningen var 1.75% in 2012, og satsen forventes å øke i fremtiden. De ansatte som 
dekkes av den nye AFP ordningen hadde allerede levert tjenester til Nordea Finans Norge frem til lukkingen av den gamle 
ordningen, som gir rett til pensjon. Nordea Finans Norge foretok derfor en avsetning i 2010 for premier som skal betales til den 
nye ordningen for allerede opptjente rettigheter. NOK 3 mill av avsetningen er reversert i 2012.

Pensjonsordningene er regnskapsført i samsvar med IAS 19 som krever at nåverdien av pensjonsforpliktelsene fratrukket 
markedsverdien av pensjonsmidlene reflekteres i balansen. De vesentligste ordningene er dekket av eiendeler i Nordea Finans 
Norge Pensjonskasse. Tilleggspensjoner og førtidspensjoner som ikke er forsikret, bokføres direkte som pensjonsforpliktelser i 
balansen. Aktuarielle gevinster og tap som følge av endrede forutsetninger eller avvik mellom forventet og faktisk avkastning på 
pensjonsmidler, regnskapsføres ikke i balansen direkte, men periodiseres over en periode på 10 år dersom de totalt overstiger 
10 % av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler i det foregående år. 

Beregningen av pensjonsforpliktelsene utføres av ekstern aktuar og er basert på aktuarielle forutsetninger som er fastsatt for 
alle pensjonsordningene i NBN konsernet.

Forutsetninger 2012 2011
Diskonteringsrente 4,0 % 3,0 %
Forventet lønnsregulering 3,0 % 3,0 %
Forventet inflasjon 2,0 % 2,0 %
Forventet avkastning på pensjonsmidlene 4,0 % 4,0 %
Forventet regulering av løpende pensjoner 2,5 % 2,5 %
Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp 4,0 % 4,0 %

Forventet avkastning på midlene er basert på langsiktige forventninger om avkastning på du ulike eiendelene. På obligasjoner er 
dette knyttet til diskonteringsrenten mens for aksjer og eiendom er det lagt på en risikopremie. 

Diskonteringsrenten har den mest vesentlige innflytelse på pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnaden. Dersom 
diskonteringsrenten reduseres, kommer pensjonsforpliktelsen til å øke, og vice versa. En økning i diskonteringsrenten med ett 
prosentpoeng vil føre til en reduksjon i pensjonsforpliktelsen med 10 % og nåverdi av årets pensjonsopptjening med 13 %. En 
reduksjon i diskonteringsrenten med ett prosentpoeng vil føre til en økning i pensjonsforpliktelsen med 13 % og nåverdi av 
årets pensjonsopptjening med 17 %.
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Sammensetning av pensjonsmidlene

Fonderte pensjonsordninger
NOK tusen 2012 2011
Aksjer 22 % 17 %
Obligasjoner og innskudd 61 % 65 %
Eiendom 15 % 17 %
Andre eiendeler 2 % 1 %

Beløp innregnet i balansen per 31. desember 
NOK tusen 2012 2011
Nåverdi av pensjonsforpliktelsene (PBO) -106.521 -119.281
Pensjonsmidler 74.195 71.649
Faktisk beregnede netto pensjonsforpliktelser -32.326 -47.632
Netto aktuarielle gevinster (-)/tap -3.392 11.654
Balanseførte netto pensjonsforpliktelser -35.718 -35.978
Hvorav netto regnskapsførte pensjonsforpliktelser -35.718 -35.978

Oversikt over overfinansiering eller underfinansiering i pensjonsplanene
NOK tusen 2012 2011
Nåverdi av pensjonsforpliktelsene (PBO) -106.521 -119.281
Pensjonsmidler 74.195 71.649
Overfinansiering/underfinansiering (-) -32.326 -47.632

Avkastningen på pensjonsmidlene i 2012 utgjorde 3,7 % (2,6 %) for konsernet, hovedsakelig drevet av utviklingen i 
investeringer i statsobligasjoner. Ved utgangen av året utgjorde egenkapitaleksponeringen i pensjonskassen 22 % (17 %) av 
totale eiendeler.

Endringer i nåverdien av pensjonsforpliktelsene
NOK tusen 2012 2011
Nåverdi av pensjonsforpliktelsene 1. jan 119.281 123.900
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 7.958 8.966
Rentekostnader av pensjonsforpliktelsene 3.437 4.527
Utbetaling av pensjoner -1.160 -7.022
Endrede pensjonsplaner 0 -6.558
Kostnader vedrørende tidligere perioders opptjening
Aktuarielle gevinster(-)/tap -22.963 -5.001
Endring i avsetning for arbeidsgiveravgift -32 469
Nåverdi av pensjonsforpliktelsene per 31. des 106.521 119.281

Endringer i markedsverdien på pensjonsmidlene 
NOK tusen 2012 2011
Pensjonsmidler 1. jan 71.649 72.002
Forventet avkastning på midlene 3.035 3.594
Utbetalte pensjoner -563 -7.022
Innbetalinger til pensjonsordningene 8.200 5.500
Endrede pensjonsplaner 0 -4.042
Aktuarielle gevinster/tap(-) 1 -8.126 1.617
Pensjonsmidler per 31. des 74.195 71.649
Faktisk avkastning på pensjonsmidlene -5.091 5.211
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Note 23 - Betingede forpliktelser 
 
Selskapet er ikke part i saker av vesentlig økonomisk betydning. 
 
 
 

Note 24 - Aksjer i tilknyttede selskaper 
 

 
 
 
 
  

Oversikt over aktuarielle gevinster og tap
NOK tusen 2012 2011
Aktuarielle gevinster/tap per 1. jan 11.654 19.716
Effekt av endringer i aktuarielle og finansielle forutsetninger inkludert oppnådde resultater -14.837 -7.290
hvorav:
- på pensjonsmidler ¹ 8.126 -1.617
- på pensjonsforpliktelser -2.477 -5.001
- som følge av endrede forutsetninger -20.486
Amortisert -210 -1.444
Aktuarielle gevinster/tap per 31. des -3.392 11.654
¹ Hovedsakelig som følge av endret diskonteringsrente

Pensjonskostnader

Innregnede pensjonskostnader
NOK tusen 2012 2011
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 7.958 8.966
Rentekostnader av pensjonsforpliktelsene 3.437 4.527
Forventet avkastning på midlene -3.035 -3.594
Innregnede aktuarielle gevinster(-)/tap 210 772
Kostnader vedrørende tidligere perioders opptjening 0 0
Endrede pensjonsplaner 0 -1.844
Netto pensjonskostnader 8.570 8.827
Arbeidsgiveravgift 1.218 1.245
Årets resultatførte pensjonskostnader 9.788 10.072

Netto ytelsespensjonskostnader for selskapet eksklusive nye førtidspensjoner og tilleggsavtaler forventes å bli NOK 7,866 
mill i 2013. Selskapet forventer å innbetale NOK 9 mill  (eks. arbeidsgiveravgift) til pensjonsordningene i 2012.

Netto pensjonskostnader knyttet til ytelsesbaserte pensjoner i  resultatregnskap i 2012 er NOK 9,8 m inklusive 
arbeidsgiveravgift. Total pensjonskostnad bokført som personalkostnad består av kostnad for ytelsesbaserte ordninger samt 
kostnader relatert til innskuddsordninger. (Se spesifikasjon i Note 5.)

NOK tusen 2012 2011
Anskaffelsesverdi ved begynnelsen av året 6.988 4.003
Andel resultat 2.742 2.985
Anskaffelsesverdi ved slutten av året 9.730 6.988

31. desember 2012

Selskap Org nr
Hjemme-
hørende

Bokført verdi 
NOK tusen Stemmerett %

NF Fleet AS 988 906 808 Oslo 9.730 20 %
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Note 25 - Opplysninger om nærstående parter 
 

 
 
 
 

Note 26 - Innskudd fra kredittinstitusjoner 
 

 
 

NOK tusen 2012 2011 2012 2011
Eiendeler
Kontanter og innskudd i sentralbanker 4.508 4.543
Utlån til og fordringer på kunder 110.000 100.000
Sum eiendeler 4.508 4.543 110.000 100.000

Gjeld
Lån 15.853.989 14.186.656
Annen gjeld 15.466 20.835
Ansvarlig lånekapital 430.000 230.000
Sum gjeld 16.299.455 14.437.491

Netto renter
Renteinntekter 85 68 3.209 2.438
Rentekostnader -354.048 -351.339
Netto renter -353.963 -351.271 3.209 2.438

Nordea Bank Norge ASA Tilknyttede selskaper

Nordea Finans Norgea AS leier lokaler av Nordea Bank Norge ASA. I tillegg har selskapet avtale med morbank vedrørende 
fordeling av kostnader for fellestjenester som infrastruktur, IT, juridiske tjenester og HR. Avtalene er basert på 
markedsmessige betingelser. Nordea Finans Norge AS har mottatt avlastningsgarantier på tilsammen NOK 1.029 mill fra 
Nordea Bank for å dekke kravene i finansieringsvirkshomhetsloven  § 2-10. Per 31.12.2012 er disse garantiene effektive med  
NOK 589 mill. I kontanter og innskudd i sentralbanker inngår bundet bankinnskudd for skattetrekk i Nordea Bank Norge ASA 
med NOK 4.508 tusen.

NOK tusen 2012 2011
Andre banker 15.853.989 14.186.742
Sum 15.853.989 14.186.742

Løpetid
Gjenstående løpetid (bokført verdi)
Betalbar på anmodning 10.151.043 9.228.457
Maksimum 3 måneder 5.392.785 4.619.228
3-12 måneder 58.206 21.582
1-5 år 183.318 317.475
Mer enn 5 år 68.637
Sum 15.853.989 14.186.742
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Note 27 – Risikoforhold 
 

 
 
Normaliserte tap på BM anslås å være 0,35 % p.a på leasing og lån. Factoring risiko klassifiseres i klasse 1-3 fordi all 
historikk viser at produktet har gitt meget lave tap. Varelager finansiering ligger i klasse 5 for middels risiko. Selskapet 
har 7 enkeltengasjement som utgjør >10 < 20 % av ansvarlig kapital. Alle disse kundene har en god rating. Tabellen 
ovenfor bygger på Commercial Delphi score fra Experian. Selskapet har også en intern rating på kunden (NORA) som 
benyttes i konsernet. Denne ratingen benyttes dog bare i de tilfeller hvor det er krav til rating for IRB. Økningen i 
misligholdt utlån referer seg til et enkelt engasjement. 
 
Personmarkedet 
Billån settes i risikoklasse 4. Forbrukslån settes i risikoklasse 7-9 høy risiko. De høyeste risikoklassene har prising som 
reflekterer kredittrisikoen. 
 
Kredittkontroll 
Kredittkontrollen skjer både ved egne ressurser og med støtte fra konsernet. I kredittkontrollen inngår blant annet 
depotkontroll og evaluering av kredittkvalitet. Rapporter fra kreditt kontrollen fremlegges for styret og 
kontrollkomiteen.  
 
Operasjonell risiko 
Nordea Finans Norge har implementert konsernets rutiner for identifisering og rapportering av tap som følge av 
hendelser relatert til operasjonell risiko.  Observerte tap som følge av svikt i rutiner, systemer eller annen operasjonelle 
hendelser er begrenset. Det er sporadiske forsøk på svindel knyttet til utlånsvirksomhet og selskapet arbeider 
kontinuerlig med kontrolltiltak for å forhindre at slike forsøk skal lykkes. I tillegg til selskapets egne ressurser utfører 
intern-revisjonen i konsernet kontroll av utvalgte områder i selskapet.  
Det utarbeides årlig rapport til styret basert på prinsippene i Forskrift for Risikostyring og internkontroll fra 
Finanstilsynet. Grunnlaget for denne rapporten er en forutgående egenevaluering av risiko og kontrolltiltak.  
 
Renterisikostyring 
Selskapets renterisiko er først og fremst knyttet til varslingsfrister og praktiske sider ved rentereguleringer på flytende 
rente. Utlån med fast rente har et volum på 333.919 tusen kroner. 99 % av utlånet har tilsvarende rentebinding på 
innlånene. Renterisiko er beregnet til 1.332 tusen kroner forutsatt et prosentpoeng endring i rentenivå. Dette er godt 
innenfor de rammer som er fastsatt for denne virksomheten. 
Varslingsfristen som er 6 uker er ikke innkalkulert i denne renterisikoen. 
 
Valutarisikostyring 
Valutarisiko styres ved at utlån sikres ved innlån i samme valuta og med samme løpetid som den fremmede valutaen. 
Valutarisiko oppstår ved rentemargin. Denne rentemarginen veksles til norske kroner ved realisering.  
  
Likviditetsstyring 
Selskapets innlån kommer i sin helhet fra Nordea Bank Norge ASA og er basert på en rammeavtale som har årlig 
fornyelse. Planlegging og styring av likviditet skjer i tett samarbeid med konsernet. Selskapets likviditetsrisiko er en 
risiko som er nært knyttet opp mot eier.   
 
Soliditet 
Vedrørende selskapets kapitaldekning vises det til note 7. Retningslinjene for kapitaliseringen av selskapets skjer i nært 
samarbeid med konsernet. De interne retningslinjene inkluderer også Internal Capital Adequency Assessment Process 
som foretas på konsernnivå. Kapitaliseringen ansees å være tilfredsstillende i forhold til risikojustert kapitalkrav, 
forventet vekst og eventuelle uforutsette makroøkonomiske hendelser. 
  

NOK mill 2012 2011 2012 2011
Risikoklasse 0 Stat 244                 255                 2,0 % 2,3 %
Risikoklasse 1 - 3 meget lav risiko 5.926              5.580              47,4 % 51,4 %
Risikoklasse 4 lav risiko 2.798              1.891              22,4 % 17,4 %
Risikoklasse 5 middels risiko 1.952              1.927              15,6 % 17,7 %
Risikoklasse 6 middels høy risiko 502                 517                 4,0 % 4,8 %
Risikoklasse 7 - 9 høy risiko 341                 329                 2,7 % 3,0 %
Risikoklasse 10 meget høy risiko 134                 122                 1,1 % 1,1 %
Misligholdt 597                 241                 4,8 % 2,2 %
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