
IO 68/10 	 Oslo, 12. juni 1968

EN LANGT I D S P L A N FOR

BANKSTATISTIKKEN

Avtrykk av

innstilling

fra

Arbeidsutvalget for utbygging av

bankstatistikken

Ikke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell

tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Synspunkter og konklusjoner kan ikke uten videre tas som uttrykk for

Statistisk Sentralbyrås oppfatning.



Innhold

I. Arbeidsutvalgets mandat og sammensetning

II. Generelle synspunkter for utbygging av bankstatistikken .........

1. Historikk ••••••••••••00....••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Behovene for bankstatistikk .......0.............0............ 	 7

A. Bankstatistikken som hjelpemiddel for bankenes disposisjoner 7

B. Bankstatistikken som hjelpemiddel for den offentlige,lov-
bestemte kontroll av det private banksystem

C. Bankstatistikken som grunnlag for internasjonal rapporte-
ring 0160000e0oo 0000o0oo00 46,000o16000.00,450000000000000000000

D. Bankstatistikken som del av nasjonalregnskapet

E. Bankstatistikken som hjelpemiddel for offentlig økonomisk

planlegging og for bruk av finans- og penge- og kreditt-

politiske virkemidler .............. OOOOOOOOO ..............

3. En vurdering av den nåværende bankstatistikk .................

4. De tekniske muligheter for utbygging av bankstatistikken

III. Forslag til langtidsprogram for utbygging av bankstatistikken

1. Statistikk knyttet til:balansen .0........................0...

A. Grupperingskjennetegn og grupperingsprinsipper

a. Grupperingskjennetegn knyttet til finansobjektene
b. Grupperingskjennetegn knyttet til bankenes kunder

B . Grupperingsdata ........0....................0.............

C. Verdsettingsprinsipper for finansobjekter ....,...........

D. Statistikk over hovedgrupper av fordringer og gjeld .......

a. Innskott i andre banker • ...............................
b 0 Veksler 0000000O00000000000000000o00004100000000000000000
CO Ihendehaverobligasjoner
d. Aksjer, børsnoterte .0 0 ....................0............

e. Aksjer, ikke børsnoterte oeco••••••••••••00•000•000,00000
fo Utlån Olog000toot0000000•eoo00•04,000••••••
go Annen ansvarlig kapi	

0400000000

h. Innskott ( 	

41.0410,000

tal
passiva) •—•—••••••••••••••••••••••••••••••

i 0 Vekselgjeld 0•0•0•00•000•••••••••••••••••••••o••••••••••

j0 Lan ••••••••••••••• oo•••••••••••••••••••••••••••••••••••
k. Aksjekapital og annen ansvarlig kapital
1 . Andre fordringer og annen gjeld ••••••••••••••••••••••.•
m- Fordringer og gjeld overfor utlandet

Side

4

4

4

8

11

11

12

14

14

16

16

16

17
19

22

24

24

25
25
27
29
30
30

35

35

38

39
39
40
40



2

Side

1 (forts.)

E. Statistikk over visse data utenom balansen . ,............... 41

a. Garantier	 41
b. Kredittformidling hvor bankene medvirker ................ 43
C. Valutastatistikken •...0....0.........•.................. 	 44
d . Valuta-terminforretninger .....................0......... 45

2. Statistikk knyttet til driftsregnskapet	 46

A. Krav til regnskapssammenhengene os driftsregnskapets form	 46

B. Grupperingskjennetegn og grupperingsprinsipper for enkelte
utgifts- og inntektsarter ...........................0......

a. Rentebetalinger oeclootreopoe.e.00eiroosoroodoop000loodros000toollio

b. Aksjeutbytte
co Provisjoner
d. Tap på fordringer og garantier etc.
e. Agio og opp- og nedskrivning

C . Investeringsregnskapet .0..............0....................

3. Statistikkens hyppighet

A. Månedsstatistikk ..•..0.....................................

B. Kvartalsstatistikk •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

C. Halvårsstatistikk ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

D. Arsstatistikk ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E. Periodisk statistikk •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV • Sluttmerknader	 • • • • • • • • • • 00•••••••••••••••••••••••••••••••••• • 	 52

Vedlegg

1. De nåværende oppgaveskjema for forretningsbanker og sparebanker .. 54

2. Regnskapsforskrifter og kunngjøringsformularer for forretnings-
banker og sparebanker

	 55

3. Standard for balanseoppstilling ..................................
	 56

4. Balanse for forretningsbanker og sparebanker
	 57

5. Debitor- og kreditorgruppering ...................................	 60

60 Naringsgruppering av foretak	 63

7. Geografisk gruppering 	 64

8. Gruppering etter land	 65

9. Skjemaforslag for sjekkdisponible innskott i andre banker (aktiva) 66

10. Skjemaforslag for tidsinnskott i andre banker (aktiva) .....0.....( 67

11. Skjemaforslag for veksler Woo0.0oo00.000.00000000000,00000004.064o 68

12. Skjemaforslag for ihendehaverobligasjoner 	 71

46

47
47
48
48
49

50

50

50

51

51

51

51



3

Side

Vedlegg (forts.)

13 . Skjemaforslag for aksjer	 Ili..0.0011000•0000.000.00.1000.000000410 	 74

J. 	 Skjemaforslag for utlån 4,4,000300.0000.41100.00.00.000008.41.000000001104le 	 76

15. Skjemaforslag for sjekkdisponible innskott (passiva)	 81

16. Skjemaforslag for tidsinnskott (passiva) 	 84

17. Skjemaforslag for vekselgjeld oolpoopoos.o.0000lio.04).0.•000.404)1,0000■41 	 88

18. Skjemaforslag for bankenes egne Ian 04.000411000011■00.000.0000001.00.0.0 	 89

19. Skjemaforslag for aksjekapital og annen ansvarlig kapital .......... 	 91

20. Skjemaforslag for fordringer og gjeld overfor utlandet	 92

21. Skjemaforslag for garantier	 93

22. Skjemaforslag for bankenes kredittformidling	 96

23. Skjemaforslag for valuta-terminforretninger	 97

24. Oversikt over regnskapssammenhengene ............................... 	 98

25. Skjematisk utforming av driftsregnskapet og investeringsregnskapet . 99

26. Skjemaforslag for renteutgifter og renteinntekter .................. 100

27. Skjemaforslag for aksjeutbytte 000.00.10000000.46040110.1.00000•0110.00.. 102

28. Skjemaforslag for provisjonsinntekter	 103

29. Skjemaforslag for tap på fordringer og garantier og inngått på
	tidligere avskrevet tap 000000000000000000000.410000000.0.040.11048.100 	 104

30. Skjemaforslag for agiogevinst og -tap og for opp- og nedskrivning .. 105

31 . Investeringsregnskap elp000..,.m.oesseeike..4...efooiltrolb0000041.4,414Pi..* 	 106



4

I. ARBEIDSUTVALGETS MANDAT OG SAMMENSETNING

Statistisk Sentralbyrå sammenkalte den 23. august 1966 et mote med

representanter fra Bankforeningen, Sparebankforeningen, Bankinspeksjonen,

Norges Bank og Finansdepartementet for å drøfte opplegget av et langtids-

program for utbygging av bankstatistikken. Det ble besluttet å sette ned

et arbeidsutvalg som fikk som mandat:

d konkretisere et langtidsprogram for utbygging av bankstatistikken

i tys av behovene og de tekniske muligheter som står åpne.

Utvalget fikk følgende sammensetning:

Kontorsjef Ole Henrik Karlsen, representant for Bankforeningen
Banksjef Tor Sekse, representant for Sparebankforeningen
Inspektør Per Melsom, Bankinspeksjonen
Konsulent Jon P. Holter, Norges Bank
Konsulent Robert v. Hirsch, Statistisk Sentralbyrå
Byråsjef Mikael Selsjord, Statistisk Sentralbyrå

Dessuten har:

Avdelingssjef Toralf Høie, Norges Bank
Avdelingssjef B. Steenstrup, Norges Bank
Avdelingsdirektør Svein Nordbotten, Statistisk Sentralbyrå

deltatt i en del av Utvalgets møter.

II. GENERELLE SYNSPUNKTER FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN

1. Historikk

Bankstatistikken er en meget gammel statistikk som gir regnskapstall

tilbake til 1822 da den første sparebank ble opprettet, jfr. Statistiske

Oversikter 1948. Sparebankstatistikken ble fram til 1870 publisert i Amt-

mennenes femårsberetninger. Fra 1870 til 1930 ble statistikken gitt i en

egen publikasjon Norges Sparebanker. Den første utgave: av Statistisk årbok

(1871) inneholdt tall for forretningsbankenes (aktiebankenes) regnskaper til-

bake til 1848 da den første forretningsbank ble opprettet. Fram til 1900

ble denne statistikken publisert i Statistiske Meddelelser og fra 1901 til

1930 i en egen publikasjon Private aktiebanker. For året 1931 ble stati-

stikken for begge bankgrupper publisert i Statistiske Meddelelser og fra

1932 i en felles publikasjon Norges private aktiebanker og sparebanker hvor

siste årgang gjaldt 1952. Statistisk Sentralbyrå hadde nå tatt opp arbeidet

med å samordne finansstatistikken, og i 1953 resulterte dette arbeidet i

publikasjonen Bankstatistikk som foruten forretningsbankene og sparebankene

også omfattet Norges Bank, Postgiro og Postsparebanken, statsbankene og



5

kredittforeningene. Publikasjonen kom ut i samme form også for 1954, men

fra 1955 ble bankstatistikken innarbeidd i et mer omfattende finansstatistisk

system og tatt inn i den nye publikasjon Kredittmarkedstatistikk. Denne

publikasjon er fra 1959 supplert med årlige stensilerte publikasjoner som gir

individuelle regnskapstall for de enkelte forretningsbanker og sparebanker.

Fra 1963 er denne publikasjon kalt "Finansinstitusjoner. Regnskapstall", og

omfatter de fleste finansinstitusjoner av betydning.

Månedsstatistikk for forretningsbanker og sparebanker har vært ut-

arbeidd siden 1925. Fram til 1946 var det Bankinspeksjonen som foresto bear-

beidingen, men statistikken ble i september dette året tatt over av Statistisk

Sentralbyrå som i alle år har hatt ansvaret for den årlige bankstatistikk.

Månedsstatistikken for bankene kommer dels som en egen trykt månedspublikasjon

i Statistisk ukehefte og publiseres ellers i Statistisk månedshefte og i den

årlige publikasjon Kredittmarkedstatistikk.

Tradisjonelt bygger bankstatistikken på de oppgaver for balanse og

vinnings- og tapskonto som Bankinspeksjonen henter inn i kontrolløyemed.

Hovedtabellene i bankstatistikken har i alle år bestått av sammendrag av slike

regnskapsoppstillinger. Kvaliteten av denne statistikken er gradvis blitt

høynet etter hvert som bankene har utviklet sine regnskapsopplegg samtidig

som banklovgivningen og mer faste regnskapsforskrifter utarbeidd av Bank-

inspeksjonen har bidratt til å gi de enkelte regnskapsposter et mer ensartet

innhold. Etter at Byrået tok opp arbeidet med en mer omfattende og koordinert

kredittmarkedstatistikk, er dessuten postdefinisjonene samordnet med de stan-

dard postdefinisjoner som er fastsatt for kredittmarkedstatistikken i sin

alminnelighet. Dette har bidratt til a gjøre statistikken for forretnings-

banker og sparebanker sammenliknbar med statistikken for de andre sektorer

som er deler av kredittmarkedet.

Hovedsammendragene av balansene er etter hvert blitt supplert med

visse spesifikasjoner som gir fyldigere opplysninger om enkelte viktigere

poster:

a.	 Utlån etter næring. For å skaffe fyldigere opplysninger om bankenes

utlånsvirksomhet har det i tidligere år, bl.a. i 1937, vært hentet inn opp-

gayer over bankenes utlån fordelt etter næring. Fra 1946 gikk Byrået i gang

med en halvårsstatistikk over større utlån etter næring for et utvalg av

større forretningsbanker og sparebanker. Denne statistikken ble i 1953 ut-

videt til å gjelde alle utlån, og utvalget av banker ble trukket slik at

totaltall for begge bankgruppene kunne beregnes. Til støtte for disse be-

regninger ble det hvert femte år holdt fullstendige tellinger over bankenes
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utlån etter næring. Denne femårstellingen gav også opplysninger om hvorledes

de enkelte utlånsarter som pantobligasjoner, veksler etc0 fordelte seg på de

ulike næringer. For forretningsbankene gikk en over til A basere halvårs-

statistikken på fullstendige tellinger fra utgangen av 1961 og for spare-

bankene fra utgangen av 1966. Utvalgstellingen opprettholdes imidlertid for

sparebankene for tellinger ved utgangen av juni hvert år.

b.	 Geografisk fordeling av utlånene. I de senere år har en ved utgangen

av hver 5-årsperiode hatt en fullstendig telling av utlånenes geografiske

fordeling både etter långiver- og låntakerfylke.

C. 	Utlån etter rentesatser. Fra 1954 har Norges Bank hentet inn årlige

oppgaver fra bankene over utlånsrenter, og kopier av disse oppgaver bearbei-

des statistisk av Byrået.

d. Innskott etter næring. En begrenset årsstatistikk for bankinnskott

etter næring ble satt i gang av Byrået fra 1958. Tellingen er fullstendig

for begge bankgrupper, men omfatter bare innskott over kr. 100 000.

e. Innskott etter kontienes størrelse. Undersøkelser over bankenes inn-

skott fordelt etter innskottsformer og kontienes størrelse har wart foretatt

med mange års mellomrom. De to siste tellinger fant sted i 1936 og i 1956

og gjaldt begge bankgrupper.

f. Tallet på innskottskonti, innskott og uttak etter innskottsarter og

fylke. Denne statistikken utarbeides årlig.

g. Innskott etter rentesatser. Fra 1954 har Norges Bank også hentet inn

årlige oppgaver fra bankene over innskottsrenter. Kopier av oppgavene bear-

beides av Byrået.

I tillegg til den utviding av bankstatistikken som henger sammen med

mer omfattende oppgaveinnhenting, er det også skjedd en utviding som skyldes

mer intensiv bearbeiding av oppgavematerialet. Som eksempler kan nevnes at

en rekke poster nå grupperes etter bankenes størrelse malt ved forvaltnings-

kapitalen og etter geografiske områder som fylker. Denne utviklingen har

særlig gjort seg gjeldende etter 1955.

Tilsynsloven av 7. desember 1956, §. 4 nr. 3, gir Bankinspeksjonen

hjemmel til å pålegge bankene å gi oppgaver til bruk ved utarbeiding av bank-

statistikken. Utarbeidingen av statistikken er i sin helhet overlatt til

Statistisk Sentralbyrå. Hjemmel for innhenting av oppgaver over renter og

provisjoner er i dag også gitt i Kredittloven av 25. juni 1965. I vedlegg 1

er det gitt en oversikt over de oppgaveskjema som er nyttet ved innhenting

av primæroppgaver for bankstatistikken, mens de gjeldende regnskapsforskrifter

og kunngjøringsformularer som Bankinspeksjonen har fastsatt for bankene, er

gitt som vedlegg 2.
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2. Behovene for bankstatistikk

Behovene for bankstatistikk har på en rekke områder økt sterkt i de

senere år. Dette skyldes bl.a. mer omfattende offentlig økonomisk planleg-

ging, mer utstrakt bruk av penge- og kredittpolitiske virkemidler som ledd i

den offentlige økonomiske politikk, mer omfattende offentlig kontroll av det

private banksystem og en sterkere motivering for bankene til å disponere

etter samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske prinsipper. Disse behov

reiser et alminnelig krav om en integrert statistisk totalbeskrivelse av

samfunnsøkonomien som knytter sammen de ulike deler av den offisielle stati-

stikk til et hele. En skal i det følgende konkretisere en del av de viktig-

ste behov for bankstatistikk.

A. Bankstatistikken som hdel2emiddel for bankenes disposisioner

Under utøvelsen av sin virksomhet gjør bankene i dag utstrakt bruk

av opplysninger fra kredittmarkedstatistikken, og spesielt da fra bankstati-

stikken. Det vil i denne innstilling fore for langt å gi en systematisk

oversikt over alle sider ved bankenes statistikkbehov. Utvalget vil imidler-

tid understreke at bankene er den brukergruppe som på de fleste områder setter

størst krav til detaljrikdom i statistikken. Av særlige behov kan nevnes:

a. Hjelpemiddel for bedriftsøkonomisk disponering

Bankenes driftsmessige virksomhet bør på flere omrader belyses bedre

enn tilfellet er i dag. I denne sammenheng kan det pekes på at spesifika-

sjonene på driftsregnskapet bør knyttes bedre sammen med spesifikasjonene i

balansen, noe som vil vare av stor betydning for kostnads-, inntekts- og

rentabilitetsanalyser. For å få en bedre belysning av avkastningen vil det

vare ønskelig med mer detaljerte oppgaver over renter og provisjoner. Sam-

tidig er en interessert i oppgaver over omkostninger i forbindelse med bank-

enes kreditt- og betalingsformidling.

b. Grunnlag for bankenes økonomiske beslutninger

Her inntar opplysninger om likviditetsforholdene en sentral plass.

Dette gjelder ikke bare opplysninger om bankenes likvide beholdninger som

kassebeholdning, tilgodehavender i andre banker etc., men det er også av stor

betydning å kjenne til likviditetsgraden av plasseringer i utlån, ihendehaver-

obligasjoner og andre verdipapirer. For vurdering av stabiliteten i innskotts-

massen er det av betydning å kjenne til hvilke grupper innskottene stammer

fra og innskottenes fordeling etter næring og kontostørrelse. Ved vurdering
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av likviditetsgraden vil ellers løpetiden være det sentrale grupperingskjenne-

tegn for såvel utlån som innskott.

C. Grunnlag for markedsundersøkelser

Strukturendringen i norsk næringsliv har intensivert bankenes konkur-

ranse om næringslivets og privatpersoners sparemidler. En mer detaljert

gruppering av innskottene og andre innlånsmidler etter næring, geografiske

kjennetegn, kontostørrelse osv. vil derfor vare av største viktighet.

d. Grunnlag for engasjementspolitikken

Bankenes oppgave er bl.a. a anbringe innskottene og andre innlåns-

midler på en samfunnsmessig, sikker og utbyttebringende mate i kreditter til

offentlige låntakere, næringslivet og publikum ellers. For at bankene skAl

kunne drive en systematisk plasseringspolitikk vil detaljerte opplysninger

om fordeling av utlånene etter ulike låntakergrupper være av stor verdi.

sin engasjementspolitikk legger bankene vekt på hvilke formal de bevilgede

kreditter skal gå til. Den nåværende statistikk er fattig på slike opplys-

ninger. Utvalget er klar over at det byr på store problemer a få en god og

utsagnskraftig formålsgruppering av utlånene, men ønsker på den annen side

å understreke den betydning en slik statistikk vil kunne ha som arbeids-

grunnlag for bankene i deres engasjementspolitikk.

e. Grunnlag for den samfunnsøkonomiske vurdering av bankenes virksomhet

Den samfunnsøkonomiske side ved bankenes virksomhet er med årene

kommet mer i forgrunnen. Myndighetene har også tatt i bruk en mer differen-

siert penge- og kredittpolitikk. For at bankene skal kunne folge opp de krav

som penge- og kredittpolitikken stiller og for å kunne vurdere virkningene

av denne politikk ma det foreligge statistikk for bankene samlet og for

ulike grupper av banker. Det kreves dessuten at statistikken gir vidtgående

spesifikasjoner på en rekke områder for å gjøre det mulig for bankene å folge

de endringer i kredittmarkedet som myndighetenes penge- og kredittpolitikk

fører med seg. Dette er også viktig av den grunn at de samfunnsøkonomiske

krav mg samordnes med det driftsøkonomiske krav om å drive forretningsmessig

ved å ta rentabilitetshensyn ved plassering av midlene.

B. Bankstatistikken som hdelpemiddel for den offentlizel lovbestemte kontroll

av det private bankustem

Bankene er underlagt offentlig kontroll av sin virksomhet eller deler

av sin virksomhet dels etter lov av 7. desember 1956 (Lov om offentlig tilsyn



9

med banker og andre kredittinstitusjoner - Bankinspeksjonen) og dels etter

lov av 14. juli 1950 (Lov om valutaregulering).

a. Bankinspeksjonen

Formålet med Bankinspeksjonens virksomhet er ifølge tilsynslovens

§. 3 å påse at de institusjoner den har tilsyn med virker på hensiktsmessig

og på betryggende måte i samsvar med lov og de hensikter som ligger til grunn

for institusjonenes opprettelse, deres formål og vedtekter. Loven gir bl.a.

Bankinspeksjonen hjemmel til å føre tilsyn med at bankene i sin disponering

følger de bestemmelser som er gitt i lov og vedtekter og i form av vedtak

som i medhold av lov er gjort av Stortinget, Kongen, et departement eller av

Norges Bank. Bankinspeksjonen kan også pålegge bankene å rette på misforhold

i plasseringen av bankens midler.

Ved utøvelsen av sin tilsynsfunksjon benytter Bankinspeksjonen seg

dels av direkte inspeksjon ved besøk i den enkelte bank, dels av oppgaver og

regnskapsmateriale innhentet fra bankene i medhold av lovens 4, pkt. 3 og

4, og dels av statistikk utarbeidd på grunnlag av disse oppgaver. Statistik-

ken tjener som hjelpemiddel dels ved vurdering av den enkelte bank i relasjon

til statistiske gjennomsnittstall for vedkommende bankgruppe, og dels ved en

samlet vurdering av bankenes virksomhet.

Bruken av bankstatistikk i kontrolløyemed og det forhold at kontroll-

materiale innhentet av Bankinspeksjonen etter tilsynslovens .§ 4 også utgjør

det statistiske primærmateriale til bruk for Statistisk Sentralbyrå, gjør det

nødvendig å samordne Bankinspeksjonens behov og det alminnelige statistikk-

behov. Bankinspeksjonen har i de senere år effektivisert sine kontroll-

rutiner ved å foreta mer omfattende analyser av visse deler av kontrollmate-

rialet ved hjelp av elektronisk databehandling. Inspeksjonen uttaler imid-

lertid at primærmaterialet i den nåværende form på langt ner er tilstrekkelig

for en effektiv og rasjonell kontroll. For en mer effektiv kontroll med

bankenes risiko i forbindelse med utlånsvirksomheten er det framfor alt behov

for mer omfattende beskrivelse av utlånsstrukturen. Et annet viktig område

som hittil har vert meget mangelfullt beskrevet i statistikken er bankenes

garantiansvar. Også på dette område er det behov for en omfattende utbygging

av statistikken.

b. Norges Banks valutakontroll

Valutalovens § 7 gir departementet, Norges Bank eller den som har

fullmakt fra disse, hjemmel til å hente inn de opplysninger som trengs for å

gjennomføre forskrifter gitt i medhold av denne lov eller som er nødvendige
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for kontrollen med at slike forskrifter blir fulgt. For å kontrollere at

valutabestemmelsene følges, innhenter Norges Bank oppgaver fra bankene over

deres valutatransaksjoner både med innenlandske kunder og med utlandet. De

oppgaver som gis har i alminnelighet form av bilag som utferdiges i forbin-

delse med valutatransaksjonene. Materialet bearbeides statistisk av Norges

Bank, og statistikken brukes dels som grunnlag for instruksjoner til banker

og publikum, dels for oppgavegiving til internasjonale organisasjoner og

dels som grunnmateriale for det utenriksregnskap som utarbeides av Statistisk

Sentralbyrå.

Når det gjelder valutastatistikken vil Utvalget bemerke følgende:

(i) Utvalget legger sterk vekt på at valutastatistikken samordnes med

sikte på å dekke både Norges Banks kontrolltekniske behov og Statistisk Sen-

tralbyras behov for statistiske opplysninger til bruk for utenriksregnskapet.

En slik samordning vil dels spare bankene, Norges Bank og Statistisk Sentral-

byrå for dobbeltarbeid, og dels sikre sammenheng i statistikken. Statistisk

Sentralbyrå har behov for oppgaver over bankenes valutatransaksjoner dels

for å belyse transaksjonene på utenriksregnskapets driftsregnskap (dvs. be-

talinger i forbindelse med import og eksport av varer og tjenester, inkl.

skip og av rente- og stønadsoverføringer til og fra utlandet), dels for å

belyse transaksjonene på kapitalregnskapet (dvs. opptak av nye lån i utlandet,

eventuelt yting av kreditter til utlandet og nedbetaling av fordringer og

gjeld overfor utlandet) og dels for a skaffe oversikt over endringene i

landets valutabeholdninger. Da denne statistikk bør være jamførbar med

nasjonalregnskapsstatistikken ellers, ma de statistiske definisjoner av sek-

torer og objektgrupper falle sammen med de standarddefinisjoner som er fast-

satt for denne statistikk. Dette innebærer at såvel oppgaver som bearbeiding

må være lagt opp i samsvar med det nasjonalregnskapssystem som nå er under

oppbygging.

(ii) Valutastatistikken bør samordnes med opplegget for den ordinære

bankstatistikk slik at nettoresultatet av bankenes betalingstransaksjoner

med utlandet faller sammen med periodens nettoendring i bankenes valuta-

beholdninger. Det kan her også bli tale om endringer i bankenes posterings-

rutiner for a oppnå bedre samsvar i posteringstid.

(iii) Det bør overveies hvilke endringer som box, gjøres i oppgaverutiner

og bearbeiding for å utnytte de muligheter den elektroniske databearbeiding

i banken matte kunne gi og for bedre å kunne samordne bankenes oppgave-

giving og dermed hele bankstatistikken.
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C. Bankstatistikken som zrunnlaE for internasional rapportering

Som medlem av internasjonale organisasjoner fbl.a. International

Monetary Fund (IMF), International Bank for Reconstruction and Development

(IBRD), EFTA og OECD] har Norge forpliktet seg til a gi visse oppgaver

hvor deler av grunnmaterialet hentes fra bankstatistikken. Bankstatistikken

bør derfor også ta sikte på å tilfredsstille dette formal. Som eksempler

på hvilke opplysninger som kreves kan nevnes oppgaver over valutabehold-

ninger og valutagjeld med spesifikasjoner på ulike grupper av kreditorer og

debitorer (f.eks 0 banker, offentlige institusjoner, foretak, personer etc.).

Videre kreves det opplysninger om gjeld og fordringer overfor utlandet

spesifisert på debitor- og kreditorsektorer, forfallstid og valuta. Endelig

kan oppgavene gjelde inntekter fra og utgifter til utlandet, spesifisert

etter ulike typer av betalinger (f.eks. betaling for varer, skip, reise-

valuta, kapitaltransaksjoner, investeringer osv.).

D. Bankstatistikken som del av nasionalregnska2et

Et nasjonalregnskap er i alminnelighet en statistisk oversikt som

beskriver de økonomiske forhold for landet som helhet. Det tradisjonelle

nasjonalregnskap gir således tall for størrelser som produksjon, konsum,

investering, eksport og import etc. Tallene splittes opp etter funksjonelle

næringssektorer og etter offentlige og private sektorer. Nasjonalregnskapet

denne form er et realregnskap som ikke gir plass for de finansielle stør-

relser. Finanssiden er derimot beskrevet i et finansielt nasjonalregnskap,

nemlig kredittmarkedstatistikken, hvor også bankstatistikken går inn som at

delregnskap. Dette regnskap gir opplysninger om de ulike sektorers fordringer

og gjeld og netto fordringsøking gjennom året. Disse to partielle nasjonal-

regnskaper lider imidlertid av den svakhet at de er basert på ulike sektor-

systemer og derfor ikke gir sammenliknbare tall. For å rette på denne mangel

har en nå på det internasjonale plan i en årrekke arbeidd med en utbygging

av nasjonalregnskapssystemet. Ved denne revisjonen tar en sikte på å inte-

grere nasjonalregnskapet og finansregnskapet i et mer komplett nasjonalregn-

skap. Dette regnskap vil foruten de realstørrelser som finnes i det tradi-

sjonelle nasjonalregnskap også omfatte et inntektsregnskap, et kapitalregn-

skap og balanser for institusjonelle sektorer av samme type som vi har i

kredittmarkedstatistikken. Statistisk Sentralbyrå er i gang med utformingen

av det nye regnskapsopplegg.
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Nasjonalregnskapet i denne form vil tjene som et statistisk hoved-

system for all økonomisk statistikk. Statistisk Sentralbyrå legger derfor

sterk vekt på at all slik statistikk baseres på de definisjoner, klassifika-

sjoner og prinsipper som er fastsatt for nasjonalregnskapssystemet. Dette

er en nødvendig forutsetning for at statistikken skal bli sammenliknbar,

slik at den uten videre kan betraktes som en del av nasjonalregnskapet.

Derved vil også statistikken få maksimal anvendelighet for analytiske formal.

I det nye nasjonalregnskap vil bankstatistikken gå inn som et spesi-

elt sektorregnskap. Tilpassingen til nasjonalregnskapsstandarden stiller

bl.a. følgende krav til statistikken:

a. Fordrings- og gjeldspostene i balansen grupperes etter den standard-
klassifikasjon som er fastsatt for finansobjekter.

b. Fordringene grupperes etter debitorsektorer og gjelden etter kreditor-
sektorer i samsvar med den fastsatte standard for institusjonell
sektorinndeling.

C. Gruppering av fordringer og gjeld etter henholdsvis debitor- og kredi-
torsektorenes næringer skjer i samsvar med nasjonalregnskapets stan-
dard for institusjonell næringsgruppering.

d. Finansobjektene verdsettes etter de felles prinsipper som gjelder for
nasjonalregnskapet.

e. Inntekts- og utgiftsposter grupperes etter nasjonalregnskapets standard
for artsgruppering.

f. Spesielle inntekts- og utgiftsarter grupperes etter betalende og mot-
takende sektorer i samsvar med den fastsatte standard for institusjonell
sektorinndeling.

E. Bankstatistikken som hielpemiddel for offentlig økonomisk planlein

oa  for bruk av finans- og pene- o,g kreditt2olitiske virkemidler

Offentlig økonomisk langtidsplanlegging innarbeides nå som et normalt

ledd i den offentlige administrasjon. Planbudsjetter for lengre perioder

gjør det lettere å fremme økonomiske langtidsmålsettinger, gir grunnlag for

mer hensiktsmessig prioritering av bevilgningene til de ulike virksomhets-

områder og gjør det lettere å avpasse de årlige bevilgninger til en lang-

siktig framdriftsplan. Et nødvendig grunnlag for denne planlegging er slike

tall som det nye nasjonalregnskap vil gi, eventuelt med videregående spesifi-

kasjoner på visse områder.

Finanspolitikken og penge- og kredittpolitikken har i de senere år

fått økt betydning som virkemidler for d regulere den økonomiske aktivitet

og for allokering av ressursene. Generelt sett vil et økt underskott på de
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offentlige sektorers budsjetter stimulere aktiviteten, mens et redusert

underskott vil virke dempende. Tilsvarende virkninger kan også oppnås ved

penge- og kredittpolitiske virkemidler. Ved å gjøre det lettere å oppnå kre-

ditt vil også aktiviteten stimuleres og omvendt ved en tilstramming av

kreditten. Ved å avpasse finans- og penge- og kredittpolitikken etter for-

holdene vil således myndighetene ha muligheter for på kort sikt å kunne på-

virke aktivitetsnivået.

Som hjelpemiddel i kredittpolitikken har myndighetene i de senere år

utarbeidd årlige kredittbudsjetter, avpasset etter de realøkonomiske mål-

settinger som kommer til uttrykk i nasjonalbudsjettene. Foruten å angi

rammen for den samlede kredittilførsel gir myndighetene gjennom kreditt-

budsjettene uttrykk for sin prioritering i kredittfordelingen. Således blir

det bl.a gitt budsjettall for den direkte opplåning i utlandet, nettobelast-

ningen på obligasjonsmarkedet og utlånsøkingen fra de viktigste innenlandske

kredittinstitusjoner. Gjennom regulering av opplåningen i utlandet og ved

emisjonskontrollen vil myndighetene direkte kunne kanalisere kreditt til de

prioriterte sektorer. Ved kanalisering av utlån gjennom spesielle kreditt-

institusjoner vil de imidlertid også kunne tilgodese prioriterte områder.

Når det nye nasjonalregnskap foreligger, vil tallmaterialet bli

vesentlig forbedret, slik at kredittbudsjettet og nasjonalbudsjettet kan

integreres. I forbindelse med gjennomføringen av de penge- og kredittpoli-

tiske tiltak vil imidlertid myndighetene ha behov for spesielle statistiske

opplysninger, bl.a. fra banksektoren, som går ut over de summariske nasjonal

regnskapstall  Dette kan foeks. være opplysninger som belyser kredittvilkår-

ene, bl.a 0 rentesatser og avdragstid, opplysninger som belyser bankenes

prioritering etter ulike utlånsformål, opplysninger om bankenes deltaking på

obligasjonsmarkedet osv. For enkelte poster vil det være av interesse a få

bruttotall som viser tilgang og avgang i stedet for saldotall. Dette gjelder

bl.a. bankenes utlån hvor de midler som kommer inn ved avdragsbetaling, er

disponible for ny allokering uten at dette kommer fram i saldotallene. En

del av kredittbehovene blir dekket ved direkte lånetransaksjoner utenom

kredittinstitusjonene. Bankene medvirker ofte ved slike lånetransaksjoner

bl.a. ved å stille garantier som sikkerhet for lån. Opplysninger som kan

kaste lys over slike kredittstrømmer vil være verdifulle ved vurdering av

den samlede kredittøking.

For flere av de statistikkbehov som er beskrevet foran, er det en

vesentlig forutsetning for A få nytte av tallene at statistikken er til-

gjengelig relativt kort tid etter oppgavetidspunktet. Dette er et spesielt
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viktig krav i de tilfelle statistikken skal nyttes til korttidsanalyser.

Kravet om aktualitet forutsetter at bankene kan gi sine oppgaver umiddelbart

etter utgangen av den periode tallene står for, og at Statistisk Sentralbyrå

kan foreta en rask bearbeiding og publisering av statistikken.

. En vurderin av den nåværende bankstatistikk

Ved å vurdere den nåværende bankstatistikk ut fra de behov som er

skissert foran, kan det pekes på visse mangler:

(i) Debitorfordelingen av aktivaposter som utlån og kreditorfordelingen

av passivaposter som innskott er for summarisk. For disse og andre poster

som er av en betydelig størrelse bør det foretas en gruppering etter det

standard sektorsystem som er fastsatt for nasjonalregnskapet.

(ii) Næringsfordelingen av innskottsmassen er mangelfull. Nearingsklassi-

fisering etter fastsatt standard bor gjennomføres for innskott uansett

kontostørrelse, og parallell klassifisering bør skje på utlånssiden.

(iii) Innskottsmassen bor også fordeles geografisk i likhet med utlånene.

(iv) Utlånene bør grupperes etter formal.

(v) Spesielt for ihendehaverobligasjoner, Ian og visse innskott bør

det innarbeides grupperinger etter løpetid.

(vi) Visse fordelinger etter kontostørrelse bør innarbeides for utlån og

innskott.

(vii) For objektgrupper som ihendehaverobligasjoner, utlån og innskott bor

det innarbeides bruttotall som viser tilgang og avgang i perioden.

(viii) Visse grupperinger etter sikkerhet bør innarbeides.

(ix) Garantier bør vies større oppmerksomhet.

(x) Formidling av kreditter som ikke går inn i bankenes porteføljer bør

søkes belyst.

(xi) Valutastatistikken bør samordnes bedre med bankstatistikken.

(xii) Statistikken over valuta-terminforretninger bør bygges ut.

(xiii) Driftsregnskapet box, gi mer detaljerte opplysninger bl.a. am renter

og provisjoner.

(xiv) Bankenes realinvesteringer bør belyses.

. De tekniske muligheter for utb ing av bankstatistikken

For en utbygging av bankstatistikken slik at den bedre kan tilfreds-

stille de foreliggende behov, er en sterkt avhengig av de tekniske muligheter
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som står åpne for bankene når det gjelder å gi mer omfattende regnskaps-

oppgaver på en rask, nøyaktig og effektiv måte. Oppgavegivingen har hittil

i det vesentlige foregått manuelt med grupperinger og oppsummeringer av

regnskapstall på tradisjonell mate. Regnskapene har vært lagt opp med sikte

på d gjøre oppgaverutinene så enkle og lite arbeidskrevende som mulig, men

med de tekniske hjelpemidler som har stått til rådighet for bankene, har

oppgavegivingen likevel fort til en betydelig arbeidsbelastning. Denne be-

lastning har vært særlig merkbar i de tilfelle hvor oppgaveformen er blitt

endret eller oppgaveplikten utvidet slik at en ikke lengre kunne ha tilstrek-

kelig støtte i det tradisjonelle regnskapsopplegg.

Det moderne elektroniske databearbeidingsutstyr som nå etter hvert

tas i bruk av bankene, åpner nye muligheter dels for å gjøre den nåværende

oppgavegiving raskere, mer nøyaktig og mindre arbeidskrevende enn tidligere

og dels for å utvide statistikken uten at dette fører til en vesentlig mer-

belastning for bankene. To vesentlige vilkår ma imidlertid oppfylles for å

kunne dra nytte av de nye tekniske muligheter:

a. Koder som representerer de aktuelle grupperingskjennetegn må innarbei-
des som faste identifikasjoner i tilknytning til de konti eller de deler
av regnskapsmaterialet som skal gå inn i bearbeidingen.

b. Programmer for utkjøring av de statistiske og kontrollmessige opplys-
ninger ma innarbeides i de faste rutiner for bankenes databehandling.

Da bankene nytter forskjellige typer EDB-anlegg og da behovene for

statistiske tilleggsopplysninger for eget bruk kan variere, vil ikke Utvalget

anbefale standardisering av koder og programmer. Regnskapspostenes innhold

og de statistiske grupperinger ma derimot standardiseres, slik at de statis-

tiske opplysninger bankene gir blir sammenliknbare.

Da endring i eller innføring av nye koder for grupperingskjennetegn

og endring i eller innføring av nye programmer for tabellutkjøringer som

regel vil være meget kostnadskrevende, bør slike endringer foretas så sjelden

som mulig. Dette stiller følgende krav til de myndigheter som pålegger bank-

ene oppgaveplikt:

a. De forskjellige grupper som er interessert i bankstatistikk og kontroll-
messige opplysninger bor koordinere sine ønskemal, slik at en kan få
mest mulig samordnet og rasjonell oppgavegiving.

b. ønskemålene ma vare dokumentert ved definisjoner av grupperingskjenne-
tegn og grupperingsdata og ved oppstilling av tabellrammer som er
så detaljert at de kan nyttes som grunnlag for programmeringen.

C. Revisjon av opplegget bør finne sted så sjelden som mulig.
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I neste hovedavsnitt gis det en oversikt over de grupperingskjenne-

tegn som en antar vil være av interesse ved utarbeiding av statistikken.

Hvorledes bankene skal skaffe seg den nødvendige informasjon for å kunne

fastslå enkelte av disse kjennetegn, og hvilken metode som er mest hensikts-

messig for bruk av disse kjennetegn i databehandlingen, er tekniske spørsmål

som dette utvalg ikke kan ta standpunkt til. Videre er det gjort greie for

den type data som en mener bør gjøres til gjenstand for statistisk bearbeid-

ing. Endelig har en i vedleggsdelen skissert detaljerte skjemarammer som

viser hvilken form oppgavene fra bankene bør ha.

III. FORSLAG TIL LANGTIDSPROGRAM FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN

Utvalget antar at den tekniske utvikling har gjort det mulig å utvide

og supplere den nåværende bankstatistikk på visse områder med sikte på å gi

en mer tilfredsstillende dekning av de viktige behov som er skissert i av-

snitt 11.2 foran. Følgende program for en slik utbygging av bankstatistikken

foreslås gjennomført:

10 Statistikk knyttet til balansen

Forretningsbankenes og sparebankenes årlige og månedlige balanse-

oppgaver bør tilpasses den generelle standard for balanseoppstillinger som

er fastsatt for nasjonalregnskapet. Denne standard er nærmere beskrevet i

vedlegg 3. Utvalget antar at spesifikasjonene i den ordinære månedsoppgave

(månedsbalanse) bør ha om lag det nåværende omfang. Når det gjelder postene

utlån og innskott vil Utvalget likevel foreslå at det gjennomføres en noe

sterkere spesifikasjon etter henholdsvis låntakersektorer og innskyter-

sektorer. Det vil her være ønskelig å få spesifisert utlån til og innskott

fra hovedgruppene Offentlig forvaltning, Finansinstitusjoner, Andre innen-

landske sektorer og Utlandet slik det er antydet i vedlegg 4. Programmet

for utbygging av bankstatistikken bør etter Utvalgets oppfatning konsentreres

om mer omfattende spesifikasjoner og grupperinger av særlig viktige hoved-

poster som går inn i disse balanser. Slike spesifikasjoner bør gis månedlig

eller med lengre tids mellomrom.

AI Grupperinaskiennetegn oz arupperings2rinsi22er

I bankenes balanse slik den er skissert i vedlegg 4 er de enkelte

detaljposter gruppert etter art i et forholdsvis lite antall hovedposter
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eller objektgrupper. Disse objektgrupper vil være definert på samme måte

for all kredittmarkedstatistikk. De statistiske spesifikasjoner av slike

hovedposter slik de er skissert i skjemaforslagene i vedleggene, vil fram-

komme ved at enkeltpostene som går inn i disse hovedposter grupperes etter

visse kjennetegn. Utvalget antar at følgende grupperingskjennetegn vil være

av interesse for bankstatistikken:

a. Grupperingskjennetegn knyttet til finansobjektene
1)

Visse interessante grupperingskjennetegn er knyttet til selve

objektet, f.eks0 kontoen, fordringens eller gjeldens kontraktsdokument,

verdipapirets tekst etc. Slike kjennetegn er uten videre tilgjengelige for

bankene.

(i) Objektsarter. De hovedgrupper av fordringer og gjeld som går inn i

balansen (finansielle poster med arabiske tall i skjema 4.1), kan bestå av

mer eller mindre uensartede enkeltposter. Posten Utlån f.eks. består av

en rekke ulike utlånsarter som pantelån, kassekreditt osv., og posten Innskott

av en rekke ulike innskottsarter som termininnskott, innskott på oppsigelse

osv. For visse formål kan det derfor være av interesse å splitte opp hoved-

posten i flere underposter etter art. Artsgrupperinger vil bli nærmere

drøftet ved behandlingen av de enkelte objektgrupper.

(ii) Valutaslag. Bankenes fordringer og gjeld kan være stipulert i norske

kroner eller i utenlandsk valuta. For spesielle formal, bl.a i valuta-

statistikken, vil det være behov for oppsplitting etter flere valutaslag.

Utvalget antar imidlertid at for de fleste andre formal vil det være til-

strekkelig med en oppsplitting etter norske kroner og utenlandsk valuta.

(iii) Løpetid til fordringens eller gjeldens forfall. For mange fordrings-

og gjeldsposter er det forutsatt et bestemt tidspunkt eller tidsrom for

forfall eller innfrielse eller for anledning til å kreve innfrielse. En kan

skille mellom tre ulike typer løpetid:

(1) Opprinnelig løpetid, dvs. tidsrommet fra fordringen opprinnelig

oppstod (dvs. dokumentets utstedelsesdato) til siste del av fordringen forut-

settes forfalt til betaling. Det kan nevnes at Det internasjonale valuta-

fonds definisjoner av kort- oglangsiktige fordringer er knyttet til opprinne-

lig løpetid.

(2) Gjenstående løpetid, dvs. tidsrommet fra oppgavetidspunktet til

det kontraktsmessige forfallstidspunkt. For ihendehaverobligasjoner kan en

1) I det følgende vil en med fordringer også forstå beholdninger av aksjer
og med gjeld også forretningsbankenes aksjekapital.
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her skille mellom gjennomsnittlig gjenstående løpetid, idet en tar hensyn

til uttrekninger, og gjenstående løpetid til lånet er innfridd i sin helhet.

(3) Avviklet løpetid, dvs tidsrommet fra fordringen oppstod til opp-

gavetidspunktet.

Opplysninger om løpetid vil være av interesse dels for likviditets-

analyser (f.eks. for utlån og innskott) og dels for analyser som behandler

rente- og avkastningsproblemer (f.eks. for ihendehaverobligasjoner). For

enkelte objekter (f.eks. utlån) kan avdragsrytmen endres, slik at gjenstå-

ende løpetid blir forskjellig fra differansen mellom opprinnelig og avviklet

løpetid. Utvalget antar derfor at alle tre løpetidstyper bør spesifiseres.

Da en vil være interessert i ulike intervaller for løpetid for forskjellige

typer fordringer, skal en komme nærmere inn på denne gruppering ved behand-

lingen av de enkelte objektgrupper.

(iv)	 Sikkerhet. De forskjellige fordrings- og gjeldsposter kan være

sikret på ulike måter, f.eks. ved kausjon, depot, ulike typer pantesikkerhet,

garanti av banker, kommuner og av staten etc. Utvalget antar at det for

fordringer hvor opplysninger om sikkerhet er ønskelig, for tiden vil være

tilstrekkelig å skille mellom statsgaranterte og ikke-statsgaranterte ford-

ringer. En ma likevel være forberedt på at kontrollmyndighetene senere vil

kreve visse grupperinger også etter andre sikkerhetsarter.

Avkastning. Mange fordringstyper (verdipapirer) gir en løpende av-

kastning i form av rente- eller utbytteinntekter. Avkastningen kan beregnes

på ulike måter:

(1) Nominell avkastning, dvs , faktisk betalte renter eller utbytte

regnet i prosent av fordringens pålydende verdi.

(2) Øyeblikkelig avkastning, dvs. faktisk betalte renter eller ut-

bytte regnet i prosent av fordringens kursverdi på anskaffelsestidspunktet.

(3) Effektiv avkastning, dvs. samlet avkastning fram til forventet

forfall regnet i prosent av fordringens kursverdi på anskaffelsestidspunktet.

Flere av disse størrelser brukt som grupperingskjennetegn ville

sikkert være av interesse ved analyser av plasseringenes avkastning. Da

både øyeblikkelig og effektiv avkastning er forholdsvis komplisert å bruke

som grupperingskjennetegn, vil Utvalget anbefale at en i bankstatistikken

nøyer seg med nominell avkastning, dvs. den nominelle rente- eller utbytte-

prosent som er knyttet til fordringen eller gjelden. Dette avkastningsmål

gir stort sett et riktig uttrykk for rente- eller utbyttebelastningen for

debitor, men det gir ikke alltid korrekt uttrykk for fordringens avkastning

for kreditor.
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(vi) 	 Størrelsesgrupperinger. For enkelte formal kan det være av inter-

esse a få visse objektsgrupper gruppert etter saldienes størrelse. Slike
opplysninger kan være ønskelige ved stabilitetsanalyser da bevegelsene i

de store konti har en sterkere innflytelse på totalene enn bevegelse i de

små konti.

b. Grupperingskjennetegn knyttet til bankenes kunder

Grupperinger etter kjennetegn knyttet til bankenes kunder kan være

interessante av flere grunner. For det første vil kjennskap til fordrings-

og gjeldsartenes fordeling på ulike kundegrupper gi et grunnlag for å vur-

dere sosiale og nasjonaløkonomiske sider ved bankenes virksomhet. Dernest

vil slike opplysninger gi et grunnlag for å vurdere stabiliteten av f.eks.

innskottene, gi et grunnlag for bankenes innlåns- og utlånspolitikk, gi

grunnlag for anslag over framtidige bevegelser i ulike fordringstyper og

for i det hele å disponere mer planmessig. På den annen side vil opplys-

ningene av denne art belyse kundesiden og gi statistiske opplysninger om

disse grupper som en ellers kanskje ikke villa ha. Kjennetegn av denne art

er tradisjonelt ikke registrert på kontiene. En skal senere komme tilbake

til metoder bankene kan nytte for en systematisk registrering av slike

kjennetegn.

(i) 	 Debitor- og kreditorsektorer for henholdsvis fordringer og gjeld.

En gruppering av bankenes fordringer og gjeld etter de ulike kategorier av

kunder er en vesentlig forutsetning for a få en interessant bankstatistikk.
Denne kundegrupperingen bør falle sammen med den generelle standard for det

institusjonelle sektorsystem som er fastsatt for det nye nasjonalregnskapet

og som dermed også blir gjort gjeldende for kredittmarkedstatistikken. I

vedlegg 5 er det gitt en oversikt over den debitor- og kreditorgrupperingen

som Utvalget vil tilrå brukt i bankstatistikken. Grupperingen er tilpasset

den generelle standard for institusjonell klassifisering som vil bli brukt

i norsk statistikk.

For alle grupper til og med gruppe 33 (se vedlegg 5) vil bankene

normalt ikke ha vanskeligheter med plasseringen av en kunde ut fra kontienes

navn eller andre opplysninger om debitor eller kreditor. Skillet mellom

gruppe 34 og 35 (Personlige næringsdrivende og Lønnstakere m.v.) kan imid-

lertid by på problemer, f.eks. ved gruppering av utlån og innskott. Gruppe-

ringsenheten er i prinsippet husholdningen (dvs. hovedpersonen med familie),

og grupperingskjennetegnet er knyttet til enhetens hovedinntekt. Den person

i familien som har høyest inntekt betraktes som hovedperson. Er denne



20

inntekt næringsinntekt, blir husholdningen å gruppere som personlig nmrings-

drivende, og er hovedinntekten lønnsinntekt, pensjonsinntekt eller formues-

inntekt, kommer husholdningen under gruppen Lønnstakere m.v. Bankene kan

neppe skaffe grunnlag for denne gruppering på annen mate enn ved A innhente

opplysninger fra kundene, foeks i form av et spørreskjema som gir de nød-

vendige opplysninger. Selv med slike opplysninger vil bankene i praksis ofte

matte gjøre bruk av skjønn, særlig da ved gruppering av innskottene. Kunder

som i det vesentlige har sine inntekter fra selvstendig næringsvirksomhet

bør kunne grupperes med tilfredsstillende sikkerhet. Andre husholdnings-

medlemmer (f.eks hustru og barn) til slike kunder box, derimot som en prak-

tisk tillemping kunne grupperes sammen med lønnstakere m.v. En slik fram-

gangsmåte kan også være hensiktsmessig fordi statusendring (f.eks. overgang

fra hjemmeværende barn til lønnstaker) skjer så hyppig og i så stort omfang

at det neppe vil være mulig for bankene A fore kjennetegnene ajour til en-

hver tid. Utvalget antar at statistikkens kvalitet neppe vil bli vesentlig

forringet om de mange små konti uten videre føres under gruppen Lønnstakere

m.v.
(ii)	 Næringsgrupperim-T. For kunde-

L;rtppene 31 Statsf(Jretak, 32 Utval:;t3 private aksjeselskaper, 33 Andre

private aksjeselskaper m.v. og 34 Personlige næringsdrivende vil det for

mange formål være av betydelig interesse a få visse typer av fordringer og

gjeld gruppert etter næring. Slik næringsgruppering ville også were Ønske-

lig for gruppe 132 Kommuneforetak, men Utvalget antar at bankene vanskelig

kan skille mellom kommuneforvaltning og kommuneforetak som debitorer og

kreditorer. I vedlegg 6 er det gitt en oversikt over den institusjonelle

næringsgruppering som i dag nyttes i kredittmarkedstatistikken. Standarden

for slik næringsgruppering er nå under revisjon, og en må regne med at den

nye næringsgruppering vil avvike en del fra den som nyttes nå. Grupperings-

kjennetegnet skal her være hovednæringen for det enkelte foretak.

Utvalget har drøftet om det for visse analyseformål ville være hen-

siktsmessig a legge opp næringsgrupperingen slik at en kunne skille mellom

konkurranseskjermede og konkurranseutsatte næringer. Det var enighet om at

et slikt opplegg ville være av verdi, men da dette i tilfelle ville kreve

en langt mer detaljert næringsgruppering, fant en likevel ikke å kunne fore-

slå en slik gruppering.

Det må antas at det vil skape betydelige problemer for bankene

fastslå hvilke næringsgrupper kundene skal plasseres i. Når det gjelder

gruppene Statsforetak og Utvalgte private aksjeselskaper,	 vil Statis-

tisk Sentralbyrå kunne stille til disposisjon fullstendige navnelister som
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gir de nødvendige næringsgrupperinger. For gruppene Andre private aksje-

selskaper m.v. og Personlige næringsdrivende vil Byråets foretaksregister

kunne dekke store deler av massen. Lister over disse foretak utstyrt med

de nødvendige næringskoder vil kunne lette bankenes arbeid betydelig og

dessuten gi grunnlag for en ensartet og sikker gruppering. En annen løsning

på lengre sikt ville være at Byrået gikk inn for å bygge opp et fullstendig

foretaks- og bedriftsregister hvor alle foretak får tildelt et fast foretaks-

nummer som næringskoden kan knyttes til. Dette foretaksnummer (inkl. nærings

koden) måtte da oppgis til vedkommende foretak som kunne bruke det som en

fast identifikasjon også overfor bankene i forbindelse med Ian og innskott.

På kort sikt vil bankene for en betydelig del av sine kunder neppe ha annen

mulighet for å fastslå næring enn ved direkte henvendelse til kunden, f.eks.

ved utfylling av et spørreskjema.

(iii) Størrelsesgrupperinger. For de kundegrupper som består av foretak

kunne det for enkelte formål ha betydelig interesse å få visse typer av

fordringer og gjeld gruppert etter foretakenes størrelse. Utvalget er imid-

lertid kommet til at en bør nøye seg med å skille ut de største foretak, dvs.

de foretak som gar inn i gruppen Utvalgte private aksjeselskaper, og behandle

de mindre foretak under ett.

(iv) Formålsgruppering. Denne gruppering er bare aktuell for låneveksler

og for utlån, og en vil komme nærmere tilbake til grupperingen under behand-

lingen av disse fordringsarter.

/(r)	 Geografisk gruppering. For regionalanalyser vil det ware av inter-

esse a ha enkelte fordrings- og gjeldsarter gruppert etter geografiske om-

råder. Vedlegg 7 viser de grupperinger etter fylke og handelsområde som

brukes i norsk statistikk. En annen form for geografisk gruppering gjelder

gruppering av fordringer og gjeld overfor utlandet etter debitor- og kredi-

torland. I vedlegg 8 er det gitt en oversikt over den landfordeling som vil

bli nyttet ved finanstellingen for 1968. Enheten for disse grupperinger er

foretaket. Hvis foretaket driver virksomhet i flere geografiske omrader,

kan det oppstå tvil om hvilket område som skal velges. Prinsippet bør være

at foretaket lokaliseres til det område hvor det har sin hovedvirksomhet.

Hvis slik hovedvirksomhet ikke kan fastslås av banken fordi virksomheten er

jamt spredt over flere geografiske områder, bør foretaket plasseres i en

sekkegruppe uten geografisk spesifikasjon. For de kundegrupper som defineres

ved navnelister fra Byråey, kan en ta inn den geografiske kode i disse. I

tilfelle alle foretak i framtiden gis et fast foretaksnummer, kan en geograf-

isk kode knyttes til denne og dermed gi bankene et sikkert grupperings-
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grunnlag. For øyeblikket er det neppe annen mulighet enn at bankene hen-

vender seg til kunden for d få opplysning om den geografiske plassering.

(vi)	 Spesielle grupperinger av personlige konti. For kundegruppene Per-

sonlige næringsdrivende og Lønnstakere m.v. kan en rekke grupperinger

knyttet til den personlige kontohaver antas å ha interesse. Dette kan

f.eks. være grupperinger etter kjønn, alder, yrke etc. Slike grupperinger

kan være av betydelig interesse ved analyser av innskottsstrukturen, blant

annet med sikte på å stimulere innskottsaktiviteten. Etter lov om forret-

ningsbanker 20.2 og lov om sparebanker .§ 22.2 skal det ved oppretting

av nye konti gis opplysninger om innskyterens navn, næring og adresse. Det

bør også overveies å knytte kontohaverens personnummer til kontoen, noe som

automatisk vil gi opplysning om alder og kjønn. Bruk av personnummeret som

grupperingskjennetegn vil dessuten åpne muligheten for d samkjøre oppgaver

fra bankene med annet statistisk materiale, f.eks. folketellingsmaterialet

og likningsmaterialet, noe som ville gi grunnlag for analyser av største

interesse. Utvalget har drøftet mulighetene for en yrkesgruppering av inn-

skottene. Selv om en slik gruppering ville ha betydelig interesse, finner

en likevel at arbeidet med å holde yrkesidentifikasjonene ajour ville bli

så stort at det neppe ville oppveie de fordeler grupperingen ville gi.

Som antydet ovenfor vil bankene mote betydelige praktiske problemer

i forbindelse med a skaffe de nødvendige opplysninger for grupperinger etter

kjennetegn knyttet til kundene. Den mest praktiske mite å håndtere disse

problemer på i den nåværende situasjon vil trolig være at hver enkelt bank

oppretter et kunderegister. I disse registre bør kundene utstyres med et

fast identifikasjonsnummer med tilhørende koder for de forskjellige gruppe-

ringskjennetegn. Ved å knytte identifikasjonsnummeret til kundens konto og

samkjøre konti og register, vil en kunne få fram de ønskede grupperinger.

Det er klart at både oppbygging og vedlikehold av slike registre vil kreve

betydelige ressurser. Byrået vil her som tidligere antydet kunne lette

bankenes arbeid vesentlig ved å stille til disposisjon lister fra foretaks-

registeret som inneholder opplysninger om næring og geografisk område. På

den annen side er det også klart at slike registre vil gi bankene et verdi-

fullt hjelpemiddel, ikke bare ved utarbeiding av statistikk, men også ved

utførelse av mange andre bankfunksjoner.

B. Gru22erinEsdata

Forskjellige typer data hentet fra bankenes regnskaper forutsettes

gruppert etter slike kjennetegn som er beskrevet i foregående avsnitt.
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a. Saldotall, dvs0 kontoens nettobeløp ved regnskapsperiodens utløp.

Slike tall gir opplysninger om foeks, samlede utlån eller samlede innskott

fordelt etter de ulike kjennetegn.

b. Netto endring i kontienes saldi i løpet av regnskapsperioden. Slike

tall kan beregnes på tre prinsipielt forskjellige måter:

(i) En kundegruppes saldosum ved periodens slutt fratrukket den til-

svarende saldosum ved periodens begynnelse. Slike endringstall vil dekke

over omfordelinger innen kundegruppen i løpet av regnskapsperioden. En

ubetydelig endring i utlånene til en bestemt næringsgruppe kan foeks. dekke

over en sterk utlånsstigning til visse deler av gruppen og en tilsvarende

sterk nedgang i utlånene til andre deler av næringen.

(ii) Differansen mellom saldosum ved periodens slutt og begynnelse

for den delen av en kundegruppes konti som har vist øking i løpet av perioden

fratrukket den tilsvarende differanse for den delen av kundegruppens konti

som har vist nedgang. Begge differanser spesifiseres. Beregningen gjennom-

føres ved at en subtraherer saldo på de enkelte kunders konti ved periodens

slutt og begynnelse og summerer positive og negative differanser hver for

seg. For å unngå at mer formelle posteringer som fornying av Ian (f.eks.

vekselobligasjoner) eller overføring fra en type konti til en annen (f.eks.

fra byggelån til pantelån eller fra innskott på sparevilkår til innskott på

termin) skal blase opp tallene, bor saldiene for hver enkelt kunde innen en

objektart (f.eks. utlån) summeres for saldodifferansene beregnes.

(iii) Differansen mellom sum debiteringer og sum krediteringer på

en kundegruppes konti i løpet av regnskapsperioden. Sum debiteringer og

sum krediteringer spesifiseres. For at denne metode skal gi interessante

opplysninger, forutsettes det at posteringene gir uttrykk for faktiske betal-

ingsstrømmer, dvs. at posteringer som representerer fornyelser holdes uten-

for oppgaven og at låneforhøyelser bare bokføres med nettobeløpet.

Metode (i) vil i det følgende bli kalt nettonettometoden, dels fordi

den ikke gir tall for nye Ian og avdrag på lån og dels fordi den ikke

skiller mellom kunder som øker sine Ian og kunder som får sine Ian redusert

hvis de tilhører en og samme kundegruppe. Nettonettometoden nyttes i dag

ved beregning av utlåns- og innskottsøkingen i bankstatistikken. For analyse-

formal hvor interessen f.eks. er knyttet til nettotilgang av kredittmidler

til en låntakergruppe, gir metoden tilfredsstillende resultater.

Metode (ii) vil i det følgende bli kalt bruttonettometoden fordi

den skiller mellom kunder innen en låntakergruppe som oker sine lån og

kunder som får sine Ian redusert. På den annen side gir denne metode ikke
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opplysninger om brutto nye lån og brutto betalte avdrag. For analyseformål

hvor en er interessert i å studere en spesiell gruppe nærmere, gir metoden

interessante resultater, idet saldoendring for kunder som har okt sine Ian

kan tas som uttrykk for netto nye Ian og saldoendring for kunder som har

fått sine Ian redusert som uttrykk for netto avdragsbetaling. Dessuten har

metoden den fordel at det ikke spiller noen rolle for endringstallene om

fornyelser av lån tas med på kontiene. Ved bruk av metode (ii) må en imid-

lertid vare merksam på at en kunde også kan ha forbindelse med andre finans-

institusjoner og at avdragsbetaling i en bank kan ha sammenheng med økte

Ian i en annen finansinstitusjon.

Metode (iii) vil i det følgende bli kalt bruttometoden, idet den gir

bruttotall for nye Ian og betalte avdrag. Denne metode har spesiell inter-

esse for beregning av kontienes omsetningstall (omløpshastighet) og ved

analyser hvor en er interessert i bruttotall for nye lån og for avdrag til

belysning av bankens disposisjoner.

C. Verdsettinasprinsipper for finansobjekter

De forskjellige arter av fordringer og gjeld som går inn i bankenes

balanser kan verdsettes på ulike måter:

a. Pålydende verdi. Dette er den kontraktsmessige verdi fordringen
har og som oftest svarer til innløsningsverdien ved forfall.

b. Markedsverdi. Dette er den verdi fordringen kan omsettes til på
markedet på oppgavetidspunktet.

C. Anskaffelsesverdi. Denne verdi svarer til det beløp som det opp-
rinnelig kostet å erverve fordringen, dvs. markedsverdi på
anskaffelsestidspunktet.

d. Bokført verdi er den verdi fordrings- eller gjeldspostene er fort
opp med i balansen.

For mange fordrings- og gjeldsarter gir disse verdsettingsprinsipper

samme resultater. Det er særlig for objektsgruppene ihendehaverobliga-

sjoner og aksjer at ulike verdsettingsprinsipper kan bli brukt og hvor det

kan oppstå betydelige differanser mellom de ulike verdsettinger. For statis-

tisk bruk er en interessert i pålydende verdi, markedsverdi og bokført verdi

for alle objektgrupper hvor differanser mellom disse verdsettingsprinsipper

kan forekomme.

D. Statistikk over hovedgruer av fordringer og  Eield

det følgende skal en gå nærmere inn på spesifikasjonene av de

enkelte hovedgrupper av poster i balansen slik denne er utformet i vedlegg 4,
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antyde hvilke grupperinger som bør foretas og illustrere forslagene med

skjemarammer som viser formen på de statistiske oppgaver Utvalget mener at

bankene bør gi.

a. Innskott i andre banker

Som innskott i andre banker regnes alle banktilgodehavender som ikke

har karakter av utlån. Alle a vista konti regnes til gruppen sjekkdispo-

nible innskott, mens alle andre konti regnes som tidsinnskott.

Når det gjelder kontomellomværender mellom banker, har det ikke

Inert vanlig i statistikken d skille mellom ulike innskottsarter, slik det

blir gjort for de ordinære innskott på passivasiden. Ved å nytte gruppe-

ringskjennetegnene valutaslag og løpetid vil en imidlertid kunne skille ut

bankinnskott i utenlandsk valuta som kan betraktes som en spesiell innskotts-

art, og tidsinnskott av ulike slag. Innskott hvor det er avtalt forfall til

bestemt tid, kan grupperes som termininnskott, og innskott hvor det er avtalt

bestemt oppsigelsestid kan grupperes som innskott på oppsigelse. Derved

vil en få tilsvarende innskottsarter som på passivasiden, jfr. pkt. h.

Utvalget antar at de sjekkdisponible innskottene, dvs. a vista

konti, bør grupperes etter kjennetegnene:

Valutaslag
Debitorgrupper
Rentesatser
Geografiske omrader

og tidsinnskottene etter kjennetegnene:

Innskottsarter (løpetid)
Valutaslag
Debitorgrupper
Rentesatser
Geografiske områder

Vedlegg 9 illustrerer de opplysninger som skulle være Ønskelige for

de sjekkdisponible innskott, og vedlegg 10 opplysninger for tidsinnskott.

Da tallet på konti for den enkelte bank er relativt lite, vil det trolig

være mest hensiktsmessig at bankene selv spesifiserer de terminer, oppsigel-

sestider og rentesatser som er aktuelle. Utvalget har funnet at det også

for innskott mellom banker kan were av betydelig interesse å få belyst de

geografiske fordelinger slik det er antydet i skjemaene 9.2 og 10.2.

b. Veksler

Med en veksel forstås et verdipapir som gir eieren en uforbeholden

rett til å få utbetalt et bestemt pengebeløp på et fastsatt tidspunkt og

som kan omsettes, dvs. endosseres eller diskonteres. Ved diskontering
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utbetales vekselens pålydende fratrukket et diskonteringsbelop som avhenger

dels av gjeldende diskontosats og dels av gjenstående løpetid. Vareveksler

og låneveksler er i den nåværende bankstatistikk regnet som del av bankenes

utlån.

Utvalget vil foreslå at statistikken gir opplysning om:

Vekselarter
Valutaslag
Debitorgrupper
Næring
Geografiske omrader
Formal
Løpetid
Diskontosatser

(i) Vekselarter. Det skilles mellom hovedtypene statskasseveksler,

vareveksler og låneveksler.

(ii) Debitorgrupper. Staten ansees som debitor for statskasse-

veksler, og diskontøren, dvs. vedkommende kunde som diskonterer vekselen,

som debitor for vareveksler og låneveksler
1)

.

1) Denne behandlingsmåte avviker fra den nåværende praksis når det gjelder
veksler trukket på utlendinger. For slike veksler blir i den nåværende
bankstatistikk akseptanten og ikke diskontøren betraktet som debitor (uten-
landske veksler). Etter den foreslåtte ordning blir denne type veksler d
behandle som innenlandske (norsk diskontør), mens utenlandske veksler vil
omfatte veksler utlandet trekker på en norsk importør og senere diskonterer
i norsk bank. Konsekvensen av den foreslåtte behandlingsmåte bor være at
vekselmellomværende mellom akseptant og diskontør betraktes som varekreditt
inntil vekselens forfall og at mellomværendet mellom diskontør og bank be-
traktes som vekselgjeld. Forholdet kompliseres hvis vekselen i stedet for

diskonteres i bank endosseres til tredje person som ledd i en betalings-
transaksjon. Konsekvensen av det prinsipp som er fulgt, er at endosserte
veksler også betraktes som varekreditter. Vekselgjeld vil derfor først opp-
sta når vekselen diskonteres i hank. Alle fordringsforhold i forbindelse
med vekselen opphører samtidig med at vekselen forfaller til innbetaling.
Den foreslåtte behandlingsmåte vil også få den konsekvens at veksler redis-
kontert av banker fortsatt ma bli stående i bankenes balanse som vekselgjeld
til den bank som har overtatt de rediskonterte veksler. Veksler som f.eks.
en norsk eksportør har trukket på utlandet og diskontert i en norsk bank
og som senere er rediskonturt hos den utenlandske importørs bankforbindelse
i utlandet, må bli stående som en vekselfordring på bankens aktivaside med
den norske eksportør som debitor og som en vekselgjeld på passivasiden med
den utenlandske bank som kreditor inntil vekselens forfall. Slik førings-
mate var forsåvidt også tidligere vanlig bankpraksis i Norge. Den fore-
slåtte behandlingsmåte vil kreve at en i Byråets finanstelling behandler
veksler som utlandet trekker på norsk importør og veksler som norske
eksportører trekker på utenlandske kunder, som varekreditter. Veksler
trukket på utlandet og diskontert i norsk bank, betraktes derimot som
innenlandsk vekselgjeld.
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(iii) Formål. Utvalget finner det ønskelig a få lånevekslene gruppert

etter formal på samme måte som utlånene. En viser i denne forbindelse til

avsnitt III.D.f(ii) hvor de prinsipielle sider ved formålsgrupperingen er

nærmere omtalt.

(iv) Løpetid. Følgende intervaller foreslås:

Inntil 1 maned
1 til 2 måneder

	

2	 "	 3

	

3	 "	 4

	

4	 "	 6

	

6	 "	 12

	

12	 "	 24
Over	 24

Når et lånebeløp er fordelt på flere veksler (f.eks. låneveksler og

avbetalingsveksler), regnes løpetiden fra første veksels utstedelsesdato til

siste veksels forfallsdag. Utvalget antar at en del av oppgavene kan baseres

på saldotall. Oppgaver basert på bruttonettometoden kan være av interesse

for å få oversikt over netto kredittmidler tilført de enkelte sektorer i

tillegg til de mer langsiktige kreditter i form av utlån. Endelig vil brutto-

metoden ha interesse bl.a0 for å beregne omsetningstall. Hvilke beløpstall

som bør registreres, er antydet i vedlegg 11 som gir en oversikt over de

oppgaver som Utvalget vil foreslå at bankene skal gi.

C. Ihendehaverobligasjoner

Denne objektgruppe består av partialobligasjoner utstedt i samsvar

med 15 i lov av 25. juni 1965 om adgang til regulering av penge- og kreditt-

forholdene.

Utvalget vil foreslå at statistikken gir opplysninger om

(i) Saldotall etter pålydende verdi, markedsverdi og bokført verdi

(ii) Tilgang ved nytegning og kjøp i perioden etter pålydende verdi,
markedsverdi og bokført verdi

(iii) Avgang ved amortisasjon eller salg i perioden etter pålydende
verdi, markedsverdi og bokfort verdi.

Når det gjelder saldotall, vil det være tilstrekkelig at bankene

oppgir pålydende verdi og bokført verdi, idet Byrået kan føye til markeds-

verdi, dvs. børsverdi for børsnoterte ihendehaverobligasjoner og tall fra

de lister over veiledende ansettelsesverdier som skattemyndighetene utarbei-

der for andre ihendehaverobligasjoner ved utgangen av hvert år. For tilgang

ved nytegning og kjøp vil, så vidt en kan se, markedsverdi (omsetningsverdi)

på omsetningstidspunktet falle sammen med bokført verdi, slik at det skulle

være tilstrekkelig med den siste verdiangivelse. Ved avgang ved amortisasjon
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og salg derimot bør pålydende, markedsverdi (omsetningsverdi) og bokfort

verdi oppgis. Agiogevinst og agiotap i forbindelse med omsetning av ihende-

haverobligasjoner forutsettes spesifisert i vinnings- og tapskonto.

Følgende grupperingskjennetegn foreslås brukt ved utarbeiding av

statistikken:

Valutaslag
Debitorgrupper
Næring
Geografiske omrader
Sikkerhet (statsgaranti)
Løpetid
Nominelle rentesatser

I vedlegg 12 gis det oversikt over de opplysninger som Utvalget antar

vil være av interesse.

De tre første skjema i vedlegget gir standardopplysninger om ihende-

haverobligasjonsbeholdningens fordeling på debitorgrupper, næring og geograf-

iske områder med spesifikasjon av stats- og statsgaranterte obligasjoner.

Det er ikke foreslått næringsgruppering for geografiske omrader. Skjema

12.4 og 12.5 gir opplysninger om bevegelsen i beholdningen av ihendehaver-

obligasjoner. For skjema 12.4 skal følgende sammenheng holde:

Beholdning ved periodens begynnelse + tilgang - avgang

beholdning ved periodens slutt.

Dette skjema gir en regnskapsmessig beskrivelse av transaksjonene på

obligasjonsmarkedet til pålydende beløp. Tilsvarende oppgaver over tilgang

og avgang gis med næringsspesifikasjon i skjema 12.5. I disse to skjemaer

kan det bli aktuelt å fore inn kolonner som viser tilgang fra og avgang til

utlandet hvis det blir åpnet alminnelig adgang for bankene til d foreta

slike transaksjoner. Obligasjonsbeholdningens struktur med hensyn til opp-

rinnelig og gjenstående løpetid er belyst i skjema 12.6 og 12.7. Endelig

gir skjema 12.8 en oversikt over obligasjonsbeholdningens rentestruktur.

Etter hva Utvalget har fått opplyst har en komité nedsatt av Norges

Standardiseringsforbund utarbeidd et utkast til norsk standard for koding

av verdipapirer med nummerkoder for ihendehaverobligasjoner og aksjer til

bruk ved bankenes EDB-behandling av slike regnskapsdata. I dette system har

hvert enkelt ihendehaverobligasjonslån fått sitt eget nummer. Når bankene

har tatt i bruk dette nummersystem, vil oppgavene kunne gis f.eks. i form av

en maskinliste som vist i skjema 12.9 eller tilsvarende magnetbånd. Det

enkelte ihendehaverobligasjonslån identifiseres ved sin nummerkode, og det

gis tall for beholdning, tilgang og avgang i perioden. Byrået vil da opprette
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et register hvor hver nummerkode blir stilt sammen med koder for debitor-

sektor, næring, geografisk område, statsgaranti etc. I dette register kan

også omsetningskursene innarbeides. Ved å samkjøre bankenes oppgaver mot

dette register vil en kunne få fram grupperinger som svarer til oppgavene

vist i skjema 12.1 til 12.8.

d. Aksjer, børsnoterte

Denne objektgruppe omfatter alle aksjer fort opp i de kurslister

som publiseres løpende av landets børser og på utenlandske børser.

Utvalget vil foreslå at statistikken gir opplysninger om:

a. Saldotall etter pålydende verdi, markedsverdi (børsverdi) og
bokført verdi

b. Tilgang ved nytegning, kjøp og oppskriving i perioden etter pålyd-
ende verdi, markedsverdi og bokført verdi

c. Avgang ved innløsning, salg og nedskriving i perioden etter pålyd-
ende verdi, markedsverdi og bokført verdi.

Også for aksjene vil Byrået kunne beregne markedsverdien for behold-

ninger av børsnoterte aksjer, slik at bankene ikke behøver å oppgi dette

verdibeløp. For tilgang av aksjer antar en også at bokfort verdi vil være

tilstrekkelig i tillegg til pålydende verdi, idet omsetningsverdien vil

falle sammen med bokført verdi på omsetningstidspunktet. For avgang av

aksjer ved innløsning og salg ma også omsetningsbeløpet gis. Ved fusjoner

regnes ombytting av aksjer dels som innløsning og dels som nytegning. Agio

i forbindelse med transaksjoner i aksjer og opp- og nedskrivning av aksjenes

pålydende beløp forutsettes spesifisert i vinnings- og tapskonto.

Følgende grupperingskjennetegn foreslås brukt ved utarbeiding av

statistikken:

Debitorgrupper, dvs. utstedergrupper
Næring
Geografiske områder
Utbytteprosent

I vedlegg 13 er det gitt en oversikt over de skjema Utvalget foreslår

at bankene skal utarbeide. Stort sett faller disse skjema sammen med til-

svarende skjema for beholdning av ihendehaverobligasjoner. Da arbeidet til

den standardiseringskomité som er omtalt i forrige avsnitt, også dekker

bankenes beholdninger av aksjer, vil oppgavegivingen kunne legges opp på

samme mate som for ihendehaverobligasjoner. En viser til denne beskrivelse

i forrige avsnitt. Skjema 13.1 til 13.6 kan da tjene som illustrasjon på de

typer opplysninger Byrået vil kunne kjøre ut på grunnlag av oppgaven etter

skjema 13.7.
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e. Aksjer, ikke børsnoterte

Denne objektgruppe omfatter aksjer og andeler i andelslag som ikke

er notert på børsen. Utvalget antar at det for denne objektgruppe vil være

tilstrekkelig å få opplysninger om saldotall (pålydende og bokførte beløp)

med gruppering etter de samme kjennetegn som for de børsnoterte aksjer.

Dette vil svare til skjemaforslagene 13.1 til 13.3 og skjemaforslag 13.6.

Utvalget har drøftet mulighetene for en mer realistisk verdsetting av ikke-

børsnoterte aksjers omsetningsverdi, men en har ikke funnet fram til noen

løsning. Oppgavegivingen og bearbeidingen vil kunne skje på samme måte som

for børsnoterte aksjer i den utstrekning standardiseringskomitéens kode-

liste er fullstendig nok. Hvis ikke, må bankene også gi opplysning om

aksjeutsteder og utbytteprosent siste år.

f. Utlån

Objektgruppen utlån omfatter alle typer bankkreditter (unntatt

ihendehaverobligasjoner og veksler) og dessuten kontotilgodehavender i

andre kredittinstitusjoner som ikke har karakter av innskott.

Utvalget foreslår at statistikken skal gi opplysninger om:

(i) Saldotall ved periodens slutt

(ii) Bruttonettotall for bevegelsene i perioden, dvs. nettoøking
for kunder som har okt sine lån og nettonedgang for kunder
som har fått sine lån redusert i perioden

(iii) Bruttotall, dvs. sum debetposter og sum kreditposter.

Følgende grupperins7skjennetegn bør brukes ved utarbeiding av stati-

stikken:

Utlånsarter
Valutaslag
Debitorgrupper
Næring
Geografiske områder
Formål
Kontienes størrelse
Løpetid
Rentesatser

Utvalget har drøftet behovet for å få trukket inn provisjonssatsene

som grupperingskjennetegn og antar at slik statistikk ville ha interesse

bl.a. ved beregning av de samlede rente- og provisjonsbeløp som belastes

spesielle kredittformer. Da provisjoner nyttes på forskjellige måter, har

en imidlertid funnet at det vil komplisere statistikken betydelig hvis

provisjonssatsene tas med som grupperingskjennetegn ved siden av renten.

Utvalget vil derfor foreslå at provisjonsbeløpene spesifiseres i vinnings-
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og tapskonto på en slik mate at beløpene kan nyttes ved beregning av gjennom-

snittlige provisjonssatser.

I denne forbindelse vil Utvalget bemerke at det synes å være behov

for en mer summarisk korttidsstatistikk, f.eks. på kvartalsbasis, over de

mest brukte rentesatser og provisjonssatser. Utvalget vil ikke legge fram

forslag om slik statistikk i denne innstilling, da det i tilfelle også bør

omfatte andre grupper av kredittinstitusjoner.

Grupperingskjennetegnene utlånsarter og formal er spesielle for

denne objektgruppe og ma kommenteres nærmere:

(i)	 Utlånsarter. Utlånsartene er karakterisert ved kontraktsformen,

blant annet ved krav til sikkerhet og regler for utbetaling av lånebeløpet

og avdragsbetalingene. Følgende hovedarter nyttes i dag:

(a) Pantobligasjonslån. Disse Ian er i alminnelighet langsiktige og

sikret med pant i fast eiendom, skip eller løsøre (eventuelt lager).

(b) Vekselobligasjoner og gjeldsbrevlån. Vekselobligasjoner er i

formen kortsiktige lånekontrakter som fornyes f.eks. etter 3 til 6

måneder ved betaling av avdrag. Avdragene er stipulert slik at

lånet får en bestemt faktisk løpetid, foeks. 5 år. Gjeldsbrevlån

eller avdragslån kan være formet som et mer langsiktig lånedokument

som ikke trenger fornyelse ved hver avdragsbetaling. Disse lane-

former er sikret ved kausjon og tilleggssikkerhet som pant og depo-

nering av verdipapirer.

(c) Byggelån. Disse utlån bevilges som en kassekreditt over det tidsrom

et byggearbeid foregår og kan disponeres etter hvert som bygget

skrider fram. Byggelånene innfris når bygget er ferdig ved at lånet

konverteres, vanligvis i et langsiktig pantelån enten i vedkommende

bank eller i en annen kredittinstitusjon. Banken har i alminnelig-

het sikkerhet i eiendommen eller skipet. I tillegg til rente be-

tales det også en engangsprovisjon eller en løpende provisjon

beregnet av det bevilgede beløp.

(d) Kassekreditt. Denne utlånsart er i formen kortsiktig (1 år) og er

basert på at kunden nytter kontoen som en betalingskonto som tar

imot kundens løpende innbetalinger og som, innen den bevilgede

limit, kan disponeres av kunden til utbetalinger. Kontoens saldo

vil derfor normalt variere sterkt gjennom året. I tilfelle det

oppstar en kreditsaldo på kontoen, blir den betraktet som en inn-

skottskonto (anfordring). I tillegg til rente betales det normalt

en løpende provisjon av bevilget beløp. Kassekreditten er i almin-

nelighet sikret ved pant eller andre former for sikkerhet.
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(e) Andre utlån. Dette er en sekkegruppe som omfatter alle utlånsformer

som ikke faller inn under utlånsartene (a) til (d).

Utlån i utenlandsk valuta kan i prinsippet bevilges under ulike utlåns-

arter. For å forenkle statistikken er imidlertid Utvalget blitt stående

ved at slike valutalån ikke spesifiseres på ulike utlånsarter, men betraktes

som en egen utlånsart.

For byggelån og kassekreditt bevilges det runde beløp som stilles

til disposisjon for låntakeren. Utvalget antar at det av analytiske grunner

vil være hensiktsmessig at en for statistisk bruk registrerer de bevilgede

beløp på åpnede konti som utlån i stedet for trukne beløp, slik praksis er

i dag. Overtrekk på kassekredittkonti skal i denne forbindelse registreres

som okt bevilgning. Den ikke-disponerte del av disse konti foreslås fort

som spesifiserte poster under sjekkdisponible innskott på passivasiden.

Ved en slik føringsmåte vil en få en langt bedre oversikt over bankenes for-

pliktelser og kundenes likvide ressurser. Utvalget har ikke drøftet hvor

vidt det kan vare ønskelig at også bankene i sine regnskaper går over til en

slik føringsmåte som for øvrig er i samsvar med vanlig bankpraksis i en

rekke land
1)

.

(ii)	 Formål. Med formål vil en her forstå den anvendelse kunden oppgir

for kreditten ved søknad om lån. Utvalget er av den oppfatning at stati-

stikken over utlån etter formal i mange tilfelle vil ha en begrenset analy-

tisk verdi. Dette skyldes at det i prinsippet ikke er objektivt mulig å

knytte en kreditt til et bestemt formal hvis låntakeren har utgifter av

flere slag. En annen svakhet vil også være at kunden kan anvende en kreditt

til andre formal enn det som angis når kontoen åpnes. Saldotall på gamle

konti fordelt etter oppgitte formal synes også av andre grunner å ha liten

analytisk interesse da det dreier seg om nedbetalte lån. Utvalget er der-

for kommet til at interessen i første rekke er knyttet til formålsfordelingen

av nye Ian i perioden. Slike fordelinger vil gi en interessant beskrivelse

av bankenes engasjementspolitikk og bør også kunne utnyttes ved makro-

økonomiske analyser. For enkelte formal, bl.a. byggelån og utlån i forbin-

delse med avbetalingshandel, antar Utvalget at saldotall også vil være av

interesse.

1) Bankene kan dessuten gi tilsagn om diskonteringskreditter innen bestemte
maksimumsgrenser. Da praksis her synes å være temmelig uensartet, vil Ut-
valget foreslå at slike tilsagn inntil videre ikke tas med under bevilgede
kreditter.
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Følgende formålsgrupper foreslås:

(a) Byggeformål (byggelån)

(a.1) Lån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker
(a 0 2) Andre boligbyggelån
(a.3) Skipsbyggelån
(a 0 14-) Andre byggelån

(b) Andre investeringsformål

(1).1) Boligformål
(b 0 2) Investeringsformål ellers

(c) Konverteringsformål

(c.1) Konvertering av egne lån
(c.11) Boligbyggelån
(c.12) Andre lån

(c 0 2) Konvertering av lån ytt av andre
(c.21) Boligbyggelån
(c.22) Andre lån)

(d) Kreditter knyttet til avbetalingskontrakter

(e) Andre formål

Gruppe (a) Byggeformål forutsettes å falle sammen med utlånsarten

byggelån. Under gruppe (b) Andre investeringsformål forutsettes gruppert

lån hvor midlene oppgis å skulle brukes til ervervelse av realkapital (f.

eks. kjøp av bolig, tomt, jord, skog, biler, maskiner etc.) eller fordringer

(f.eks. til boliginnskott etc.), eller for utbygging og forbedring av real-

kapital (f.eks. grøfting, bygging av skogsbilveier etc.). Lån til finansi-

ering av løpende drift, innkjøp for lager, løpende reparasjoner og vedlike-

hold o.l. tas derimot ikke med under denne formålsgruppe. Konverteringslån

(formålsgruppe c) skilles ut, da disse lån ikke representerer øking i det

totale utlånsvolum. Konverteringslån i forbindelse med byggelån ytt av

banken selv bidrar heller ikke til d øke bankens samlede utlån. Det forut-

settes da at en under konverteringsformål bare forer opp det beløp som er

gått med til innfrielse av byggelånet, mens resten av lånebeløpet føres

under gruppe b Andre investeringsformål. For å få oversikt over bankens

samlede lån til boligformål, er dette formål tatt med som undergruppe

under hovedgruppene Andre investeringsformål og Konverteringsformål.

Kreditter knyttet til avbetalingskontrakter forutsettes skilt ut som en

egen formålsgruppe uansett hvilket formål avbetalingstransaksjonen gjelder.

For en mer detaljert beskrivelse av avbetalingskreditten bor denne formåls-

gruppe splittes opp i følgende undergrupper:
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(d.1) Utlån knyttet til avbetalingskontrakter diskontert direkte av
selgeren 1 )

(d.11) Personbiler
(1) Nye
(2) Brukte

(d.12) Andre biler
(1) Nye
(2) Brukte

(d.13) Mopeder og motorsykler
(d014) Møbler
(d.15) Fjernsynsmottakere
(d 016) Andre forbruksvarer
(d.17) Produksjonsutstyr

(d.2) Utlån knyttet til avbetalingskontrakter rediskontert av finansi-
eringsinstitutter

(d.3) Utlån knyttet til avbetalingskontrakter diskontert av andre banker
i forbindelse med a meta-forretninger

(d.4) Andre bankers utlånsandel i forbindelse med a meta-forretninger
tatt med under post dol foran

Denne gruppering svarer til den nåværende gruppering i den kvartalsvise

statistikk over avbetalingskreditteno

Gruppe e Andre formal blir en sekkegruppe som samler opp alle lån

som ikke kan innpasses i formålsgruppene (a) til (d), dvs. Ian til drift

eller konsum. En vesentlig del av kassekredittene forutsettes å komme med

her.

vedlegg 14 er det gitt en oversikt over de skjemaer Utvalget vil

foreslå at bankene fyller ut for statistisk bruk. Skjema 1 til 3 gir de

vanlige opplysninger om utlån etter debitorgrupper, utlånsarter, valutaslag,

næring og geografiske områder. For utlånene antar Utvalget at det vil vare

av interesse å få en kryssgruppering mellom næring og geografiske omrader

som foreslått i skjema 14.4. Skjema 14.5 gir en begrenset formålsgruppering

av utlånene, og skjema 14.6 en spesialgruppering av utlån knyttet til avbe-

talingskontrakter. Løpetiden blir nærmere belyst i skjema 14.7, mens skjema

14.8 viser kontienes størrelsesstruktur. Alle disse skjemaer forutsettes

basert på bevilgede lånebeløp, dvs. kreditter som er trukket eller som

kunder kan trekke pa ved behov. Utlånsrenten blir nærmere belyst i skjema-

ene 14.9 og 14.10. Disse skjemaer baseres på de utlånsbeløp som belastes

med rente og gjelder dels de samlede utlån og dels utlån ytt i løpet av

siste år.

1) Ved a meta-forretninger tas hele lånet med i oppgaven for den bank som
forvalter lånet.
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g. Annen ansvarlig kapital

Denne objektgruppe omfatter bankenes kapitalinteresser i andre

selskaper som ikke har form av aksjer, dvs. Ian som betraktes som del av

debitorselskapets kapital og som hva sikkerhet angår står på linje med

aksjekapitalen.

Utvalget foreslår at det for denne objektgruppe gis opplysninger

om saldotall med gruppering etter følgende kjennetegn:

Debitorgrupper
Næring
Geografiske omrader
Løpetid
Rentesatser

Dette vil svare til skjemaforslag 14.1 til 14.3, 14.7 og 14.9 hvor skjema-

hodene byttes ut med en enkelt beløpskolonne og hvor det bare gis saldotall.

Den nåværende bankstatistikk gir ikke opplysninger om i hvilken ut-

strekning bankene har investert i denne type fordringer. Hvis omfanget

viser seg a være beskjedent, bør statistikken kunne innskrenkes vesentlig.

h. Innskott (passiva)

Som innskott regnes vanlige innskott fra almenheten, kontomellom-

værender med andre banker som ikke har karakter av Ian, utenlandske bankers

arbeidskonti i norske banker (bro-konti) og norske bankers overtrekk på

innskottskonti i utenlandske banker (nostro-konti). Det viktigste kriterium

på innskott er at gjelden har oppstått uten initiativ fra debitorbankens

side og uten at det er stilt særskilt sikkerhet for beløpet. Utvalget vil

foreslå at en for statistisk bruk betrakter bevilgede, ikke disponerte utlån

som del av innskottsmassen, jfr. avsnitt f.foran. Slike poster bør da spe-

sifiseres særskilt.

Innskottene deles i to hovedgrupper: sjekkdisponible innskott, dvs.

avista-innskott, uansett om de er rentebærende eller ikke, og tidsinnskott,

dvs. termininnskott, innskott på oppsigelse og andre innskott som ikke kan

disponeres umiddelbart uten at det foretas dekort i renten. Som tidsinn-

skott regnes også innskott på sparevilkår, unntatt sjekkdisponible lønnskonti.

Utvalget vil foreslå at statistikken gir opplysninger om:

(i) Saldotall ved periodens slutt

(ii) Brutto nettotall for endringene i innskott, dvs. netto øking
for kunder som har økt sine innskott og netto nedgang for
kunder som har redusert sine innskott i perioden

(iii) Bruttotall, dvs. sum debetposter og sum kreditposter i perioden.
Slike tall har spesiell interesse for beregning av omløpstall
for sjekkdisponible innskott.
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Følgende grupperingskjennetegn bør nyttes ved utarbeiding av stati-

stikken:

Innskottsarter
Valutaslag
Debitorgrupper
Næring
Geografiske områder
Kontostørrelse
Løpetid
Rentesatser

og for personlige konti eventuelt:

Kjønn
Alder

Grupperingskjennetegnene innskottsarter og løpetid er spesielle for

innskottene.

(i) Innskottsarter. Følgende innskottsarter nyttes av bankene:

(a) Anfordring eller folioinnskott. Denne innskottsart er karakterisert

ved at kunden kan trekke på kontoen, f.eks. ved bruk av sjekk, uten

forutgående oppsigelse.

(b) Termininnskott. Dette er innskott med fast løpetid fra innskott til

uttak, f.eks. 6 måneder, 9 måneder, 12 måneder, 18 måneder, etc.

(c) Sparevilkår. Disse innskott er i formen innskott på 3 måneders opp-

sigelse, men midlene kan innen visse grenser disponeres fritt av

kunden uten dekort i renten. Denne kontotype kan også disponeres

ved bruk av kontantsjekker.

(d) 6 måneders oppsigelse, 9 måneders oppsigelse osv. Disse konti kan

også disponeres av kunden uten oppsigelse, men da mot rentedekort.

Full rente blir bare godskrevet kontoen ved forskriftsmessig opp-

sigelse.

(e) Bundne spareinnskott. Disse innskott er hovedsakelig knyttet til

beskatningen, idet en skattyter kan disponere en del av sin inntekt

(avhengig av skatteklasse) til visse spareformål, bl.a. bankinnskott,

uten at den regnes med til den skattbare inntekt. Når det gjelder

slike skattefrie bankinnskott, må kunden, for å nyte godt av skatte-

fritak, ikke disponere midlene for etter et visst antall år er gått

fra kontoen ble åpnet.

(f) Andre innskott. Denne gruppe omfatter alle innskott (bortsett fra

innskott i utenlandsk valuta) som ikke passer inn under innskotts-

artene (a) til (e) foran.
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Innskott i utenlandsk valuta kan i prinsippet plasseres på ulike

innskottsarter. For å forenkle statistikken er Utvalget blitt stående ved

at en for valutainnskott ikke spesifiserer på innskottsarter, men betrakter

disse innskott som en egen innskottsart.

Utvalget vil foreslå at bankene for fremtiden fører alle innskotts-

konti som kan disponeres ved vanlige sjekker under artsgruppe (a) Anfordring

eller folioinnskott, slik at denne innskottsart i sin helhet kommer med i

hovedgruppen sjekkdisponible innskott. De andre artsgrupper vil da svare

til hovedgruppen tidsinnskott.

For statistisk bruk vil Utvalget foreslå at det føres inn en ny

artsgruppe for disponible kredittmidler under hovedgruppen sjekkdisponible

innskott. Gruppen defineres som differansen mellom bevilgede utlån fort

opp på den statistiske balanses aktivaside og de trukne beløp. En slik

utforming av statistikken vil gi et bedre grunnlag for vurdering av både

bankenes og kundenes likviditet. Det kan også nevnes at Bankinspeksjonen i

et forslag til nye likviditetsbestemmelser går inn for at bevilgede, ikke

disponerte kreditter på like linje med andre innskott skal tas med i bereg-

ningsgrunnlaget for banklovenes likviditetskrav. Artsgruppen Disponible

kredittmidler bør eventuelt splittes opp i følgende undergrupper:

Byggelån med konverteringstilsagn
fra statens boligbanker

Andre boligbyggelån
Skipsbyggelån
Andre byggelån
Kassekreditt
Andre lån

(ii)	 Løpetid. Denne bør defineres slik at den gir et mål for hvor lik-

vide innskottene er. Dette kan en oppnå ved å definere løpetiden som peri-

oden fra oppgavetidspunktet til kontiene kan disponeres av kunden uten at

det foretas dekort i rente eller at det treffes andre tiltak som er

ugunstige for innskyteren. For termininnskott, oppsagte innskott og bundne

spareinnskott vil dette bli gjenstående løpetid, og for ikke-oppsagte inn-

skott oppsigelsestidens lengde. Forutsatt at en under innskottsartene

skiller mellom innskott på oppsigelse av forskjellig løpetid (f.eks. 6, 9,

12 måneder), antar Utvalget at behovet vil bli tilstrekkelig dekket om

kjennemerket løpetid bare knyttes til termininnskott og bundne spareinnskott.

Det forutsettes da at innskott mellom bankene føres som termininnskott hvis

det er avtalt bestemt termin og som innskott på oppsigelse hvis slik inn-

skottsform er avtalt. For termininnskott og bundne innskott vil både
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opprinnelig, gjenstående og avviklet løpetid være av interesse. Følgende

intervaller for løpetid foreslås:

Under 6 måneder
6 til 9	 11

9
12
18

2
4

11

11

el

12
18
24

4
10 

11

11

11

11

11
ar
fe 

Vedlegg 15 gir en oversikt over et skjemaforslag for sjekkdisponible

innskott. De fire første skjemaene gir en beskrivelse av innskottene etter

kreditorgrupper, næring og geografiske områder. Utvalget antar at det også

for innskottene på samme måte som for utlånene vil være av interesse å få

en kryssgruppering mellom næring og geografiske områder som vist i skjema

15.5. For alle disse skjema vil en være interessert i både saldotall og

endringstall etter bruttonettometoden. Endelig er det føyd til et par

skjemaer som viser innskottsstrukturen etter kontostørrelse for de ulike

kreditorgrupper og omsetningstall. Da anfordringskonti også kan bli god-

skrevet rente, har en tatt med et skjema som belyser rentesatsene.

Et tilsvarende skjemaopplegg er vist for tidsinnskottene i vedlegg 16.

De fleste skjemaene her er av samme type som for de sjekkdisponible innskott.

Utvalget har imidlertid funnet det ønskelig å føye til et par nye skjemaer

som dels belyser innskott etter løpetid og dels innskott fra gruppen Lønns-

takere m.v. etter kjønn og alder.

i. Vekselgjeld

Denne passivapost omfatter egne veksler (aksepter) som banken måtte

ha diskontert i andre banker og dessuten rediskonterte veksler. Som egne

veksler (aksepter) regnes bl.a. veksler som banken har utstedt som ledd i

kunders oppgjør med utlandet og som er diskontert i en utenlandsk bank.

den utstrekning posten omfatter rediskonterte veksler, vil disse også gå

inn i vekselbeholdningen på aktivasiden (se noten under avsnitt b foran).

Utvalget avtar at statistikken over bankenes vekselgjeld kan begren-

ses til saldobeløp gruppert etter

Kreditorgrupper (dvs. institusjoner hvor redis-
kontering eller diskontering er foretatt)

Valutaslag
Løpetid
Diskontosatser

Skjemaforslag er gitt i vedlegg 17. Skjema 17.1 viser hvor-

ledes vekselgjelden er fordelt etter kreditorsektorer. En har her skilt
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mellom egne veksler og rediskonterte veksler som også går inn i aktivaposten

veksler. Skjema 17.2 belyser vekselgjeld til utlandet etter løpetid, mens

skjema 17.3 belyser diskontosatsene.

j. Lån

Denne hovedgruppe omfatter forpliktelser utenom innskott, ihende-

haverobligasjonslån, aksjekapital og ansvarlig kapital, som har til formal å

tilføre banken midler på kortere eller lengre sikt. Forpliktelser som opp

står i forbindelse med bankens løpende betalingsformidling holdes utenom

(f.eks. aksepter for andres regning, rembursforpliktelser, bankremisser etc.).

Utvalget antar at statistikken over bankenes lån bør gi opplysninger

om saldotall gruppert etter følgende kjennetegn:

Lånearter
Valutaslag
Kreditorgrupper
Løpetid
Kontostørrelse
Rentesatser

Følgende grupper lånearter foreslås nyttet:

(a) Forvaltningsbevis/andelsbevis. Dette er i alminnelighet gjeldsbevis

overdratt til kunder og er i formen andeler av bankens pantobliga-

sjonsbeholdning. Disse er dessuten garantert av banken både hva

kapital og rentebetaling angår.

(b) Andre Ian i norske kroner omfatter Ian med pant i bankbygning, Ian

i Norges Bank og i andre norske kredittinstitusjoner.

c) Lan i utenlandsk valuta vil i det vesentlige omfatte forpliktelser

til utenlandske banker i utenlandsk valuta (ekskl. utenlandske

bankers nostro-konti) og Ian i andre utenlandske finansinstitusjoner.

Valutalån med innenlandsk kreditor kan også forekomme. Alle slike

valutalån kan for statistisk bruk betraktes som en spesiell låneart.

I vedlegg 18 er det gitt en oversikt over de oppgaver Utvalget antar at

bankene bør gi over sine Ian for statistisk bruk. Skjema 18.1 gir oversikt

over kreditorfordelingen av lånene, skjema 18.2 over fordelingen etter lope-

tid og skjema 18.3 etter kontostørrelse. Endelig belyser skjema 18.4

lånenes rentestruktur.

k. Aksjekapital og annen ansvarlig kapital

Aksjekapitalen omfatter både ordinære aksjer og preferanseaksjer som

i statistikken deles i en gruppe for børsnoterte og en for ikke-børsnoterte

aksjer. Annen ansvarlig kapital omfatter bankenes ansvarlige lånekapital.
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Utvalget vil foreslå at statistikken belyser beholdning, tilgang og

avgang av kapital til pålydende beløp. Opplysning om eventuelt kursavvik

fra pålydende for tilgang og avgang av aksjer i forbindelse med fusjoner etc1

bør framgå av vinnings- og tapskonto1) . Tallene bør grupperes etter følgende

kjennetegn:

Kreditorgrupper
Løpetid
Rentesatser

De to siste kjennetegn kan bare nyttes for ansvarlig kapital.

Vedlegg 19 viser de skjema som Utvalget vil foreslå til bruk for

bankenes oppgavegiving. Skjema 19.1 gir oversikt over kapital og kapital-

tilgang etter kreditorgrupper, mens de to siste skjemaer gir oversikt over

lånekapitalens løpetid og rentestruktur.

1. Andre fordringer og annen gjeld

Utvalget antar at det i alminnelighet ikke vil være behov for spesi-

elle grupperinger av disse to poster utover de spesifikasjoner som gis i

balansene, jfr. vedlegg 4.1. Det kan her bemerkes at som følge av den sta-

tistiske behandling en har foreslått for veksler, skal en under dette objekt

bare ta med diskonterte veksler og da med diskontør og diskonterende bank

som henholdsvis debitor og kreditor. Posten Aksepter for andres regning

blir derfor av banken som har gitt aksept og av kunden som har trukket

vekselen ,g gruppere som Annen gjeld - Andre fordringer (varekreditter), mens

kunden, hvis vekselen er diskontert, også fører beløpet som vekselgjeld til

den diskonterende bank.

m. Fordringer og gjeld overfor utlandet

I de foregående skjemaer er ikke fordringer og gjeld overfor utlandet

splittet opp på henholdsvis debitor- og kreditorland. Slik fordeling er

imidlertid nødvendig for a skaffe oversikt over landets fordringer og gjeld

overfor utlandet, og foreslås gjennomført som vist i vedlegg 20.

Utvalget antar at det vil være tilstrekkelig at hovedpostene i

balansen (jfr. vedlegg 4) grupperes etter land, dvs. de deler av aktivapostene

1 til 10 og passivapostene 1 til 9 som er fort i kolonnen Av dette utlandet.

1) Bankenes regnskapsføring i forbindelse med fusjoner synes for tiden å
were temmelig uensartet, og de opplysninger om slike oppgjør  som kommer fram
i de offentliggjorte regnskaper er temmelig ufullstendige. For å gi en
bedre statistisk belysning av fusjonene i balanse og vinnings- og tapskonto
antar Utvalget at Bankinspeksjonen bor utarbeide klare forskrifter for hvor-
dan fusjonene skal behandles i regnskapene.
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Disse hovedposter med artsoppdeling vil dessuten også gl inn i alle tidlig-

ere foreslåtte skjema med debitor- og kreditorgruppering.

E. Statistikk over visse data utenom balansen

I de nåværende års- og månedsoppgaver finnes det en del poster som

ikke fores i balansen. Dette gjelder bl.a. poster som valuta-terminforret-

ninger, åpnede, udekte remburser, belånte verdipapirer etc. Oppgaver over

slike poster ønskes fortsatt innhentet, men på et par punkter hvor det er

uttrykt behov, vil Utvalget foreslå utvidet statistikk.

a. Garantier

Posten Garantier omfatter økonomisk ansvar banken påtar seg for reg-

ning av kunder overfor en tredje part. I lov om forretningsbanker av 24.mai

1961, 21 og 23, gis det bestemmelser som begrenser bankenes adgang til

stille garantier. Etter den generelle regelen i 21, 3.1edd, skal bankens

garantiansvar ikke overskride summen av aksjekapital og fonds. Garantier

med særlig ubetydelig risiko til et beløp av 50 prosent av denne maksimale

sum kan imidlertid holdes utenom etter attestering fra kontrollkomitgen

(§ 21, 4.1edd). Dessuten kan departementet godkjenne at ytterligere garanti-

ansvar kan overtas i tillegg til maksimalbeløpet (§ 21, 5.1edd). Endelig

bestemmer Ç 23, 4 .ledd at garantier særskilt sikret ved pant i bankinnskott

etc. også kan holdes utenom den begrensning som er gitt i 21. Bankenes

garantiansvar tas ikke med i balansen, men i måneds- og årsoppgaven gis det

oppgaver til kontroll av at lovens bestemmelser overholdes.

Bankinspeksjonen har ved et par anledninger innhentet spesielle

oppgaver fra forretningsbankene for vurdering av garantiforpliktelsene, men

disse oppgaver har ikke vært gjort til gjenstand for statistisk bearbeiding.

Overfor Utvalget har Bankinspeksjonen gitt uttrykk for ønske om at den fram-

tidige bankstatistikk bor gi fyldige opplysninger om sammensetningen og

karakteren av bankenes garantiansvar. Utvalget antar at en slik statistikk

vil kunne ha betydelig interesse også i annen sammenheng, da det i mange

tilfelle er vanskelig å trekke klare grenser mellom garantistilling og kre-

dittyting. Det kan i denne forbindelse nevnes at det etter kredittloven av

25. juni 1965 er adgang til å pålegge institusjoner som har til formal å

stille garantier for kreditt oppgaveplikt om slik virksomhet.

Utvalget vil foreslå at garantistatistikken skal gi opplysninger om:

(i) Løpende garantier ved periodens slutt
(ii) Nye garantier i perioden

(iii) Utgåtte garantier i perioden



L2

Opplysningene bor grupperes etter følgende kjennetegn:

Garantiarter, jfr. forretningsbanklovens §§ 21 og 23
Valutaslag
Garantikreditorer
Garantidebitorer
Næring
Geografiske områder
Formal
Provisjonssatser

Enkelte av disse grupperingskjennetegn er spesielle for garantier:

(i) Garantiarter. Garantiene kan grupperes etter den stilling de star

i sett i forhold til forretningsbanklovens § 21 og 23. Følgende gruppe-

ring bør nyttes:

(a) Garantier sikret etter § 23.4, dvs. sikret ved pant i bankinnskott,

verdipapirer etc.

(b) Garantier holdt utenfor maksimalbeløpet etter 21.4, dvs. garantier

med særlig ubetydelig risiko attestert av kontrollkomitéen.

(c) Garantier gitt dispensasjon etter §, 21.5, dvs. garantier som kan

holdes utenfor maksimalbeløpet etter dispensasjon gitt av Departe-

mentet.

(d) Annet garantiansvar, dvs. totalt garantiansvar fratrukket de beløp

som kan holdes utenom maksimalbeløpet (gruppene (a), (b) og (c)

foran.

(ii) 	 Garantikreditorgrupper er de kreditorer garantibeløpet skal utbe-

tales til i tilfelle garantiansvaret blir effektivt. Denne gruppering fore-

tas etter den klassifisering som er gitt i vedlegg 5.

(iii) Garantidebitorgrupper er de kundegrupper for hvis regning garantien

er stilt. Også denne gruppering følger klassifiseringen gitt i vedlegg 5.

(iv) Formal. Denne gruppering skjer etter det formal som ligger bak

garantistillingen:

(a) Betalingsgarantier omfatter garantier for riktig betaling for varer

og andre ytelser i henhold til kontrakt og ved enkelte andre betal-

ingsforpliktelser.

(b) Kontraktsgarantier omfatter garantier for riktig oppfylling av

andre kontraktsmessige forpliktelser enn betaling av pengebeløp.

Formålsgruppen omfatter både garanti for kontraktsoppfylling (for-

håndsgaranti) og garanti for kontraktsforskott (forskottsgaranti).

(c) Lånegarantier omfatter garantier for at debitor i et låneforhold
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oppfyller sine forpliktelser. Under denne gruppe kommer også de

tilfelle hvor banken har forpliktet seg til å kjøpe tilbake et låne-

dokument uten at dette kommer til uttrykk i bankens balanse.

(d) Garantier for skatter og avgifter.

(e) Andre garantier er en sekkegruppe som omfatter garantiarter som

ikke lar seg rubrisere under (a) til (d) ovenfor.

I vedlegg 21 er det gitt en oversikt over de oppgaver Utvalget vil

foreslå at bankene skal gi. De tre første skjemaer belyser garantiene etter

art (jfr. forretningsbanklovens 21 og 23) og gjelder bare for forret-

ningsbanker. Denne del av statistikken tjener bare kontrollformål og for-

utsettes ikke publisert. Skjema 21.4 belyser garantiene etter debitor-

grupper, valutaslag og formål, mens skjema 21.5 gir oversikt over låne-

garantiene etter garantidebitor og garantikreditor og har betydning for å

skaffe bedre oversikt over kreditter utenom bankene. De to neste skjema

gir næringsfordeling og geografisk fordeling av garantiene, mens skjema 21.8

belyser garantiene etter størrelsesgrupper. Endelig gir det siste skjema

opplysninger om de provisjonssatser som er knyttet til de forskjellige

garantiformål.

b. Kredittformidling hvor bankene medvirker

I tillegg til bankenes ordinære kredittformidling kan bankene med-

virke ved lånetransaksjoner hvor de selv ikke opptrer som långivere eller

låntakere. Slike lånetransaksjoner kommer derfor ikke med i bankenes regn-

skaper. Som eksempler på slik kredittformidling kan nevnes:

(i) Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. Bankene kan i forbindelse med

opptak av private eller offentlige ihendehaverobligasjonslån påta seg

ordne med de formelle sider ved emisjonene og salg av ihendehaverobligasjon-

ene. Opplysninger om slik kredittformidling hentes for tiden fra andre

kilder, og Utvalget vil ikke foreslå noen endring i denne praksis.

(ii) Salg av pantobligasjoner for kunder. Bankene kan medvirke ved kunders

låneopptak, f.eks. ved salg av andeler i større pantobligasjoner eller ved

å formidle salg av andre pantobligasjoner til kjøpere utenom bankene. Etter

gjeldende regnskapsforskrifter fastsatt av Bankinspeksjonen skal bankene,

hvis de har påtatt seg en forpliktelse i forbindelse med slik kredittformid-

ling (f.eks. ved garanti av de omsatte obligasjoner eller ved gjenkjøpsplikt

for banken), fore lånebeløpene i sine egne balanser dels som egne Ian og

dels som utlån. Hvis bankene derimot ikke har påtatt seg noen forpliktelse,
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vil det være av interesse å få statistiske oppgaver også over disse lån.

(iii) Visse typer av lånegarantier (dvs. garanti for at lånedebitor opp-

fyller sine forpliktelser) kan ha karakter av kredittformidling. Dette kan

bl.a. være tilfelle ved importørers vekselfinansiering i utlandet. Utvalget

antar at i den utstrekning slike transaksjoner, ved å anvende de prinsipper

som er beskrevet i avsnitt III.D.b foran, ikke kommer med i bankenes balanser

(som diskonteringer og rediskonteringer), vil denne form for garantivirksom-

het bli tilfredsstillende belyst i skjema 21.5, jfr. avsnitt III.E.a foran.

I tillegg til kredittformidling hvor bankene medvirker, inngår det

som ledd i bankenes tjenesteyting at disse mottar bl.a. pantobligasjoner,

gjeldsbrev o.l. og andre verdipapirer til forvaltning for kunder, idet de

oppbevarer lånedokumentene og innkasserer renter og avdrag etc. Slike

dokumenter bor holdes utenom statistikken.

I vedlegg 22 er det gitt et par oppgaveskjema som viser hvilke

opplysninger om kredittformidling Utvalget mener bør kommc, mod i statistikken.

c. Valutastatistikken

Etter Utvalgets oppfatning box, valutastatistikken på samme måte som

nå ha et opplegg som dekker både Norges Banks og Statistisk Sentralbyrås

behov. Utbyggingen av valutastatistikken bor ta sikte på dels A koordinere

valutastatistikk og bankstatistikk og dels å innarbeide bruk av elektronisk

databehandling i bankenes oppgavegiving til Norges Bank. Koordineringen av

statistikken har i første rekke som formal d gjøre det mulig å avstemme

bankenes valutatransaksjoner med endringene i bankenes valutabeholdninger,

noe som vil kreve at valutaoppgavene i sterkere grad enn tidligere knyttes

til bankenes bokholderi. Utvidet bruk av EDB tar i første rekke sikte på

å rasjonalisere bankenes arbeid i forbindels.e med oppgavegivingen.

Utvalget har drøftet mulighetene for en omlegging av statistikken,

men finner det ikke mulig d ta med noe forslag i denne innstilling. Dette

har sammenheng med at valutastatistikken er et biprodukt av valutakontrollen

og at en eventuell omlegging av valutastatistikken ma tilpasses de kontroll-

tekniske behov. Utvalget antar derfor at opplegget for en slik omlegging

bor utarbeides av Norges Bank. En har drøftet saken med banken som er

interessert i et samarbeid med valutabankene og med Byrået for å finne fram

til losninger som kan dekke alle behov. Utvalget vil derfor anmode Norges

Bank om så snart som mulig å ta kontakt med de interesserte parter med

sikte på a utarbeide et nytt opplegg for innhenting av oppgaver over bankenes
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valutatransaksjoner etter de linjer som er skissert foran. Dette arbeid

bør lope parallelt med utbyggingsarbeidet for den øvrige bankstatistikk.

d. Valuta-terminforretninger

Med valuta-terminforretninger forstår en kontrakter inngått mellom

en bank og en kunde eller mellom to banker om overtakelse eller levering

av et bestemt beløp i utenlandsk valuta på et fastsatt framtidig tidspunkt

etter en fastsatt avregningskurs. Slike valuta-terminforretninger inngås

gjerne for A sikre seg mot valutakurstap i forbindelse med en framtidig

valutatransaksjon, f.eks. betaling for import, oppgjør for eksport, betaling

av fraktinntekter fra utlandet, dekning av lånetransaksjoner i utlandet etc.

Transaksjonene er mest aktuelle i tider hvor det rår usikkerhet på valuta-

markedet, spesielt da i forbindelse med risiko for devalueringer eller re-

valueringer. En valuta-terminforretning mellom en bank og en kunde mot-

svares gjerne av en tilsvarende omvendt forretning mellom banken og en annen

kunde. Hvis dette ikke er aktuelt, gjør banken vanligvis en valuta-termin-

forretning med en annen innenlandsk eller utenlandsk bank hvor banken sørger

for å få sine forpliktelser dekket.

Valuta-terminforretningene regnes ikke som fordringer eller gjeld i

bankstatistikken og holdes derfor utenfor balansen. Det gis imidlertid

opplysninger i bankstatistikken om bankenes samlede forpliktelser i forbin-

delse med valuta-terminforretninger.

Utvalget antar at statistiske opplysninger om valuta-terminforret-

ninger kan ha betydelig interesse. En finner imidlertid at oppgavene i den

nåværende form er for summariske for å kunne dekke behovet og vil derfor

foreslå en viss utvidelse av oppgavegivingen.

Etter utvalgets oppfatning bør valuta-terminforretningene grupperes

etter følgende kjennetegn:

(i) Kjøper/selgersektor. Grupperingen bør skje etter det sektor-
system som er vist i vedlegg 5

(ii) Næringsgrupperingen bør skje etter det sektorsystem som er
vist i vedlegg 6.

(iii) Valutaslag.

De data som grupperes etter de nevnte kjennetegn er beløpssummene på lop-

ende valuta-terminforretningskontrakter på oppgavetidspunktet.

I vedlegg 23 er det gitt en oversikt over de oppgaver Utvalget vil

foreslå at bankene gir for belysning av valuta-terminforretningene.
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2. Statistikk knyttet til driftsrealshappet

I den nåværende bankstatistikk er det vinnings- og tapskonto som gir

de statistiske opplysninger om bankenes driftsmessige virksomhet i regnskaps-

perioden. Disse opplysninger dekker ikke helt ut de statistiske behov.

A. Krav til reanskapssammenhenzene oa driftsregnskapets form

I det nye nasjonalregnskapssystemet er de regnskapsdeler som belyser

virksomheten i perioden og balansenc ved periodens begynnelse og slutt

knyttet sammen. Dette krever en fullstendig oversikt over bankenes utgifter

og inntekter både i forbindelse med den løpende drift og i forbindelse med

investering i realkapital som bankbygninger, maskinelt bankutstyr, transport-

midler etc. I vedlegg 24 or det gitt en kort generell oversikt over regn-

skapssammenhengene. Som konklusjon kan en si at driftsregnskapet må stilles

opp slik at driftsoverskottet definert som netto driftsinntekter fratrukket

avskrivninger på realkapitalen skal være lik summen av netto øking i real-

kapital og netto fordringsoking etter balansen. Denne størrelse skal igjen

være lik netto formuesøkingen,definert som tilveksten i bankens fonds og

annen egenkapital utenom aksjekapitalen.

Den detaljerte form på driftsregnskapene i finansstatistikken er

ennå ikke fastsatt. Ut fra de definisjoner og prinsipper som er fastsatt

for nasjonalregnskapet, synes det imidlertid klart at driftsregnskapet i

hovedtrekkene vil følge det skjema som er vist i vedlegg 25.1. Et tilsvar-

ende skjema for investeringsregnskapet er vist i vedlegg 25.2.

Utvalget vil ikke foreslå noen større prinsipielle endringer for

bankenes regnskapsføring. Ved å gå ut fra det nåværende driftsregnskap med

mer detaljerte spesifikasjoner av enkelte poster og ved å ta med visse

tilleggsopplysninger for realinvesteringene, mener Utvalget at det statis-

tiske behov kan gis en tilfredsstillende dekning.

B. Gru22erinask1ennetean	 zrupperinEsprinsiuer for enkelte utaifts- og

inntektsarter

For å dekke de statistiske behov som er beskrevet i avsnitt 11.2

foran, vil Utvalget foreslå mer detaljerte spesifikasjoner for en del ut-

gifts- og inntektsposter.
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a. Rentebetalinger

Statistikken over rentebetalingene bør etter Utvalgets oppfatning

samordnes bedre med statistikken over fordrings- og gjeldspostene i balansen.

Dette er ønskelig for en vurdering av de ulike plasseringers avkastning og

gjeldspostenes kostnadsbelastning. Følgende grupperingskjennetegn foreslås:

(i) Hovedgrupper av fordringer og gjeld i balansen som rentebetalingen

er knyttet til (f.eks. tidsinnskott, utlån etc.).

(ii) Betalende sektorer for renteinntekter og mottakende sektorer for

renteutgifter. En bør her nytte samme grupperingsstandarder som er fore-

slått for debitor- og kreditorgruppering og næringsgruppering av fordringer

og gjeld (se vedlegg 5 og 6). Slike grupperinger er ønskelige bl.a. for

få et sikrere grunnlag for oppstilling av rentematrikser til bruk for

nasjonalregnskapet.

(iii) Utlåns- og innskottsrenter etter henholdsvis utlånsart og innskotts-

art. Slike oppstillinger vil gi korrespondanse mellom statistikken over

rentesatser og rentebetalingsstatistikken•

(iv) Utlånsrenten etter utlånsformål. Slike opplysninger er av inter-

esse for vurdering av lånekostnadene, bl.a. for boliglån.

Utvalget har drøftet om en i tillegg til utlånsarter skulle fore inn

et kjennetegn som skilte lån med garanti fra andre finansinstitusjoner ut

fra Ian uten garanti. En fant at et slikt grupperingskjennetegn ville ha

betydelig interesse ved renteanalyser, men på grunn av de komplikasjoner som

ville oppstå, vil en ikke på det nåværende tidspunkt foreslå en slik utvidelse

av statistikken.

Alle de foreslåtte grupperingskjennetegn er gitt i forbindelse med

statistikken over fordrings- og gjeldsartene og vil derfor ikke representere

tekniske problemer for oppgavegiverne.

vedlegg 26 er det gitt en oversikt over de renteoppgaver Utvalget

vil foreslå at bankene gir for statistisk bruk.

b. Aksjeutbytte

For aksjeutbytte vil Utvalget foreslå en gruppering etter betalende

sektorer for utbytteinntekter og etter mottakende sektorer for bankenes egne

utbyttebetalinger. En vil foreslå at de grupperinger som er gitt i vedlegg-

ene 5 og 6 for henholdsvis debitor/kreditorgruppering og næringsgruppering,

blir nyttet. Et skjemautkast er gitt i vedlegg 27.
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C. Provisjoner

Provisjoner er betaling bankene avkrever sine kunder som vederlag

for spesielle tjenester og som egentlig har til formal å dekke bankenes

kostnader og ansvar knyttet til vedkommende ytelse. Utvalget vil foreslå

at provisjonene grupperes etter følgende kjennetegn:

(i)	 Provisjonsarter. Stort sett kan en skille mellom følgende provi-

sjonsarter:

(a) Kredittprovisjon belastes utlånskundene i forbindelse med spesielle

kredittarter, foeks. kassekredittprovisjon; byggelånsprovisjon,

beredskapsprovisjon, diskonteringsprovisjon etc. Selv om denne

provisjonsart egentlig ikke er noen rente, ma en ved vurdering av

låntakernes kostnader i forbindelse med opplåning og av bankenes

avkastning av de enkelte plasseringer, se disse to kostnadselementer

(inntektselementer) under ett.

(b) Garantiprovisjon belastes kundene ved garantistilling for ulike

formal (jfr. avsnitt III.1.E0a foran). I tillegg til kostnadsdek-

ning har denne provisjonsart samme formal som forsikringspremier,

nemlig risikodekning i forbindelse med tap på garantier.

(c) Alminnelig tjenesteprovisjon omfatter en lang rekke provisjoner

eller gebyrer som bankene beregner seg som vederlag for forskjellige

typer banktjenester. Som eksempler på slike provisjoner kan nevnes

depotprovisjon, forvaltningsgebyr, inkassoprovisjon, kupongprovisjon,

emisjonsprovisjon, reisesjekkprovisjon etc.

(ii)	 Provisjonsbetalende sektorer og næringer. Grupperingene foretas i

samsvar med vedleggene 5 og 6.

(iii) Kredittprovisjon etter utlånsart.

(iv) Kredittprovisjon etter utlånsformål.

Disse grupperinger vil gjøre det mulig å aggregere tall for renter

ifølge vedlegg 26 og kredittprovisjonsbeløpene slik at en far fram total-

kostnadene knyttet til ulike typer av utlån.

I vedlegg 28 er det gitt et skjemautkast til belysning av provi-

sjonsbetalingene.

d. Tap på fordringer og garantier etc.

Tap på fordringer og garantier og inngått på tidligere avskrevet tap

skal i nasjonalregnskapet behandles som overforinger. I prinsippet vil det
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derfor være av interesse å få opplysninger om slike overføringer gruppert

etter debitorsektorer og næring. Vedlegg 29 illustrerer hvilke opplysninger

som kan komme på tale.

Etter de gjeldende regnskapsforskrifter har bankene anledning til

foreta en bloc-avskrivninger på utlånsmassen. Disse avskrivninger som kan

betraktes som avsetninger til dekning av løpende normalt tap på utlånsvirk-

somheten, fordeles på de ulike utlånsarter. Utlånsmassens bokførte beløp

fremkommer ved at summen av utlånene reduseres med de oppsamlede, gjenstå-

ende avskrivningsbeløp. I den nåværende bankstatistikk føres imidlertid

utlånene brutto, idet en bloc-avskrivningen føres opp som en egen negativ

aktivapost. Ved konstatert tap foretar bankene direkte avskrivning mot

balansekonto for en bloc-avskrivning. Tapet framgår derfor ikke direkte av

vinnings- og tapskonto, men kan beregnes som årets en bloc-avskrivning fra-

trukket nettotilvekst i de oppsamlede en bloc-avskrivninger.

Utvalget har drøftet hvor vidt det kan antas a være hensiktsmessig

at de effektive tap kommer fram som egne poster på vinnings- og tapskonto

i de statistiske oversikter. Da disse opplysninger er meget interessante

ut fra driftsanalytiske synspunkter, og da postene også kan beregnes på

grunnlag av tall gitt i den nåværende statistikk, finner Utvalget g kunne

foreslå at postene spesifiseres.

e. Agio og opp- og nedskrivning

Ved agio vil en her forstå realisert gevinst eller tap som følge av

transaksjoner. En kan skille mellom agio ved valutatransaksjoner, agio ved

omsetning av ihendehaverobligasjoner og aksjer og'agid'ved salg av real-

kapital. Agio ved valutatransaksjoner framkommer ved at det brukes en annen

valutakurs ved oppgjør (f.eks. ved salg av valuta) enn ved postering av

valutaobjektet i regnskapet. Agio ved omsetning og innløsning av ihende-

haverobligasjoner og aksjer oppstår ved at omsetningskurs eller innløsnings-

kurs er forskjellig fra bokføringskurs. Slike agiobeløp kan også oppstå

når banken emitterer aksjer til overkurs. "Agio" ved salg av realkapital

oppstår når bygninger, biler og andre brukte driftsmidler avhendes til

priser som avviker fra de bokførte beløp i balansen.

Ved opp- og nedskrivning vil en her forstå ikke-realisert gevinst

eller tap som følge av omvurdering av beholdninger av fordringer og gjeld

og av realkapital. Løpende avskrivning på realkapital for avregning av nor-

malt slit og forringelse tas ikke med under denne post. Opp- og nedskriv-

ning omfatter bl.a. justering av bokført verdi av aksjer og ihendehaverobli-



50

gasjoner etter en mer permanent nivåendring i omsetningskursene, justering

av aksjers bokførte verdi etter opp- eller nedskrivning av aksjenes pålyd-

ende verdi og justeringer i bokført verdi av fordringer og gjeld i uten-

landsk valuta som følge av endringer i valutakursene, f.eks. ved en devalu-

ering.

Utvalget antar at agiopostene og poster for opp- og nedskrivning

bør føres brutto i vinnings- og tapskonto og spesifiseres på objektgrupper.

vedlegg 30 er det gitt et par skjema som viser hvilke typer opplysninger

som er ønskelige.

C. Investerinurepskapet

Investeringsregnskapet skal vise endringene i realkapital og de be-

talinger som er knyttet til transaksjoner i realkapital. Det er her skilt

mellom tre hovedtyper realkapital, nemlig bygninger og annen fast eiendom,

maskinelt databearbeidingsutstyr og inventar etc., og transportmidler etc.

Regnskapet åpner med balansetallene for realkapital ved årets begynnelse

(se vedlegg 31), viser tilgang og avgang inkl. opp- og nedskrivninger i

løpet av året og slutter med balansetallene ved årets slutt. Differansen

mellom bokført verdi og innbrakt ved salg etc. (jfr. post 3.a ) forut-

settes ført som gevinst eller tap på vinnings- og tapskonto.

Banker hvor bankbygningen drives som eget gårdselskap, forutsettes

ikke A fore investeringsregnskap. Når det gjelder posten realkapital i opp-

gaveskjemaet (jfr. vedlegg 4.1), vil Utvalget bemerke at aksjer i gård-

selskap bor føres som del av aksjebeholdningen (ikke-børsnoterte aksjer)

og leieboerinnskott under utlån.

Statistikkens	 t

Statistikkens hyppighet bør avpasses dels etter behovene og dels

etter kostnadene ved oppgavegiving og bearbeiding av statistikken. Det kan

ellers pekes på at visse strukturelle forhold endrer seg bare langsomt og

at opplysninger om slike forhold kan ha tilnærmet gyldighet over lange

perioder.

A. Månedsstatistikk

Månedsstatistikken bør omfatte statistiske opplysninger som er av

størst interesse for korttidsanalyser. Dette gjelder da i første rekke
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månedsbalansene med mer spesifiserte opplysninger om diskonterte veksler,

utlån og innskott. De viktigste spesifikasjoner i denne forbindelse er

bevegelsen i disse postert spesifisert på debitor- og kreditorgrupper.

B. Kvartalsstatistikk

Hvert kvartal bør det føyes til nye opplysninger bl.a. om utlånene

etter formal, utlån knyttet til avbetalingskontrakter og diskonterte veksler

etc. Også her er det særlig endringstall en er interessert i.

C. Halvårsstatistikk

Bankene bor trolig hvert halvår gi lister eller oppgaver som belyser

endringene i beholdninger av ihendehaverobligasjoner og aksjer. Det er også

mulig at opplysninger som belyser endringer i bankenes egne Ian, ansvarlig

lånekapital og aksjekapitalen etter kreditorsektorer bør tas med på halv-

årsbasis.

D. Arsstatistikk

Hvert hele år bor det tas med opplysninger om geografiske fordelin-

ger av utlån og innskott, rente, utbytte og provisjonsstatistikk, løpetid

for ihendehaverobligasjoner, utlån, visse typer innskott etc. Dertil kommer

opplysninger om fordringer og gjeld overfor utlandet med landfordelinger,

kredittformidling utenom bankene, garantistatistikken, driftsstatistikken

og investeringsregnskapet.

E. Periodisk statistikk

Som eksempler på statistikk som trolig kan gis med flere års mellom-

rom kan nevnes størrelsesfordelinger av innskott og utlån.

Oversikten foran er langt fra uttømmende og antyder bare visse

hovedsynspunkter som Utvalget antar bor legges til grunn når en skal ta

standpunkt til statistikkens hyppighet. Utvalget finner at det på det nå-

værende tidspunkt ikke er praktisk a arbeide videre med disse spørsmål.

Når innstillingen er behandlet og det er oppnådd enighet om statistikkens

framtidige omfang, mg derfor spørsmålet om hyppigheten tas opp i sin fulle

bredde.
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Iv. SLUTTMERKNADER

Utvalget har sett det som sin oppgave å legge fram en plan for ut-

bygging av bankstatistikken som på den ene side gjør det mulig å skaffe til

veie de statistiske opplysninger som de ulike brukergrupper har behov for

og som på den andre side er tilpasset de tekniske muligheter for oppgave-

giving og bearbeiding. Den innstilling som Utvalget legger fram, inneholder

derfor en omfattende masse statistiske opplysninger fordelt på et stort

antall oppgaveskjema. Disse skjema bor oppfattes som en illustrasjon på

hva opplegget kan gi av opplysninger, og de gir også en ramme for de typer

av opplysninger som Utvalget antar at det for tiden er behov for å hente

inn. Utvalget har imidlertid ikke vurdert behov mot kostnader og har der-

for heller ikke tatt standpunkt til prioriteringen av oppgavene.

Det sentrale grunnlag for hele opplegget er de grupperingskjennetegn

som foreslås nyttet ved de statistiske klassifikasjoner. Disse klassifika-

sjoner er samordnet med nasjonalregnskapets klassifikasjonsstandarder på de

omrader hvor slike foreligger, noe som vil sikre full jamforbarhet med

finans- og nasjonalregnskapsstatistikken ellers. Det første skritt i ut-

byggingsarbeidet vil derfor were a innarbeide grupperingskjennetegnene i

bankenes regnskapsmateriale. Når denne oppgave er lost, ligger for så vidt

det statistiske primærmaterialet klart for bearbeiding etter de programmer

som matte være ønskelige.

Utvalget vil foreslå at den videre behandling av langtidsplanen

foregår i følgende trinn:

1. Innstillingen behandles av Norges Bank, Bankinspeksjonen, Bankforen-

ingen, Sparebankforeningen og Statistisk Sentralbyrå. Det tas standpunkt

til prinsipielle spørsmål, spesielt da definisjoner, klassifikasjoner og

hvilke tallstørrelser (saldotall, endringstall etc.) som skal gå inn i

statistikken. Dessuten bor det settes opp en prioritetsliste for stati-

stikken, og det bor gis uttrykk for hvordan hyppigheten av statistikken

bor være.

2. Det settes ned et teknisk utvalg som får i oppdrag å utarbeide

planer for å skaffe til veie materiale for a fastlegge grupperingskjenne-

tegn som kundesektor, næring etc., og for å legge til rette disse og andre

grupperingskjennetegn slik at de kan utnyttes ved bankenes databehandling.

Endelig ma det utarbeides en tidsplan for utføringen av arbeidet. Det bor

også tas standpunkt til i hvilken form oppgavene mest hensiktsmessig kan
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gis Byrået for videre bearbeiding og Bankinspeksjonen og Norges Bank for

kontrollformål.

3. Det nåværende arbeidsutvalg bør i mellomtiden ut fra de avgjørelser

som tas ved behandlingen av innstillingen (se pkt. 1) utarbeide et revidert

tabellforslag for de opplysninger som skal hentes inn fra bankene. Det ma
her angis hvilken hyppighet de forskjellige oppgaver skal ha og i hvilken

utstrekning kopier skal gå til Bankinspeksjonen og Norges Bank.

4. Bankene utfører det nødvendige programmeringsarbeid for utkjøring

av de statistiske oppgaver.

5. Byrået utformer de statistiske tabeller som skal komme ut av bear-

beidingen.

6. Det settes opp tidsplan for oppgavegiving, bearbeiding og publise-

ring av statistikken.

7.	 Utvalget vil tilrå at statistikkprogrammet settes i gang så snart

som mulig og i fullt omfang for de banker som har tatt i bruk EDB. Dette

begrunnes med at det for disse banker er viktig så tidlig som mulig å få

innarbeidd det statistiske opplegg i programmer og rutiner for d unngå en

fullstendig omlegging senere når EDB-opplegget er blitt mer omfattende

og permanent. Dette er også grunnen til at det vil være lite hensikts-

messig å gjennomføre statistikkprogrammet skrittvis, da hyppige endringer i

opplegget vil være både arbeidskrevende og kostbare.

Denne innstilling er enstemmig.

Oslo, 10. juni 1968

Robert v. Hirsch
	

Jon P. Holter
	 Ole Henrik Karlsen

Per Melsom	 Tor Sekse
	

Mikael Selsjord
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VEDLEGG 1. De nåværende oppgaveskjema for forretningsbanker og sparebanker

Oppgavenes art

Oppgavene gis av 
Hyppig- Forret-
hetSpare-

nings- banker
banker

Hvert år	 x	 x1. Arsregnskap

2. Utlån etter utlånsarter og låntakergrupper
Hvert
5. år

X

3 0 Utlån etter låntakerfylker og låntaker-	 Hvert
ru er
	

5. år

4. Utlån til andre enn finans-
institus'oner

5. Kreditter knyttet til avbetalings-
kontrakter

Hvert
halvår

Hvert
kvartal X

	

X

6, Innskudd over 100 000 kroner fra andre
	

Hvert
enn banker
	

år	 X
	

X

7. Melding til Norges Bank am gjeldende
rente- o srovisonssatser

8. Spesifikasjoner av fordringer
og gjeld i utlandet 

Hvert
år

Hvert
ar

10„ Månedsoppgave
Hver
maned

X

11 0 Tilleggsoppgave for bankenes måneds-
statistikk (spesifikasjon av
assiva ost 12)

12 , Tilleggsoppgave. Spesifikasjon av
Innskudd fra andre enn banker.
(Skattefrie innskuddskonti, Sjekk-
disponible lønnskonti og Drifts-

) - 	 reguleringsfondetfor

13. Do. (ekskl. Driftsreg.fondet
for fiskere)

Hvert
halvår	 X

Hvert
ar
	 X

Hver
maned	 x	 x



Fristen for innsending av oppgavene:
Statistisk Sentralbyrå: Innen 1. mars.
Bankinspeksjonen: Så snart regnskapet er be-
handlet av representanskapet, senest innen
utgangen av april.

kinspeksjonen
enberggt. 7
, oks 1238
Oslo 1 il 1

Årsregnskap for forretningsbanker
I kens navn
	 Regnskapsår 	 Forretningsår

.esse 	 Tlf nr.

bekreftes at det etterfølgende regnskapsutdrag med spesifikasjoner er i samsvar med bankens boker.      

Sted 	 Dato

Styremedlemmer

Hovedbokholder

bekreftes at bankens bøker og regnskap er revidert i samsvar med forskriftene i revisjonsinstruksen og at det etterfølgende utdrag av regnskapet er overens-
mmende med bøkene.
vises ellers til vedlagte revisjonsberetning med oppgaver over utlån som har vært misligholdt i lengre tid enn 3 måneder og oppgaver over kassekreditter og inn-

iddskonti som var overtrukket pr. 31. desember f. å.

Sted 	 Dato

Hovedrevisor

trollkomitéen bekrefter at den har utført sitt verv i samsvar med loven og komitéens instruks og viser til vedlagte innberetning om eller protokollutskrifter angå-
e komitéens virksomhet og til vedlagte innstilling til desisjon av regnskapet.

Sted 	 Dato

Medlemmer av kontrollkomitéen

resentantskapet har innstilt til generalforsamlingen at regnskapet godkjennes. Utskrift av representantskapets protokoll om dette vedlegges.

Sted 	 Dato

Postadresse 	 Representantskapets formann

regnskapet er behandlet av generalforsamlingen, skal etter banklovens § 16 utskrift av forhandlingsprotokollen straks sendes Bankinspeksjonen.

g til Bankinspeksjonen:

tyrets årsberetning.
evisjonsberetning med oppgaver over utlån som har vært misligholdt i lengre tid enn 3 måneder og over overtrukne kassekreditter og innskuddskonti.
nberetning om eller protokollutskrifter angående kontrollkomitéens virksomhet i regnskapsåret og komitéens desisjonsinnstilling.
tskrift av representantskapets protokoll vedkommende godkjenningen av regnskapet.
visutklipp av det kunngjorte regnskap.
opi av oppgaven til Norges Bank over gjeldende rente- og provisjonssatser.

til Statistisk Sentralbyrå:

nevnte bilag 6.
vises ellers til særskilt rundskriv som gir rettledning om utfylling av regnskapsskjemaet og gir oplysning om hvilke andre oppgaver som skal sendes inn.



VIII. Ekstraordinært til pensjonsordning

IX. Andre avsetnin-
ger og overførin-
ger til fond
(spesifiser)

1. Reservefond

2.

3.

4.

X. Utbytte, 0/0

Xl. Gratialer
(spesifiser)

•.

2.

XII. Tantièmer
(spesifiser)

1.

2.

XIII. Overført til neste år

- 2 -

Vinning:
Av dette utlandet

kr.Utgifter
I alt
kr.

I alt
kr.

1. Innskudd på anfordring

2. Termininskudd

3. Innskudd på sparevilkår

4. Innskudd på 6 mndrs. oppsigelse

5. Inskudd på 9 mndrs. oppsigelse

6. Innskudd på 12 mndrs oppsigelse

7. Andre innskudd i norske kroner

8. Innskudd i utenlandsk valuta

9. 1 regning med norske banker

10. 1 regning med utenlandske banker

11. Lån i norske banker

12. Innskudd fra og lån i utenlandske banker
i utenlandsk valuta

13. Ihendehaverobligasjonslån

14. Andre lån

15. Andre renteutgifter

1. Representantskap, kontrollkomité og (valgt) styre

2. Banksjef(er) og personale

3. Revisjon

4. Andre

II. Lønninger,
honorarer m.v.

I. Renter

III. Pensjonsutgifter
1. Løpende pensjoner

2. Ordinært til pensjonsordning

IV. Avgift til Forretningsbankenes sikringsfond

1. Trygdeutgifter

V. Andre utgifter 2. Husleie, lys, brensel og rengjøring

VI. Skatter

3. Andre

1. For lite avsatt til skatter for 19....

2. Påregnede skatter for 19....

1. Ihendehaverobligasjoner og aksjer

2. En bloc-avskrivning på utlån

3. Andre avskrivninger på utlån

4. Realkapital

5. Andre

VII. Avskrivninger
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mkonto
Inntekter

I alt
kr.

I alt
kr.

Av dette utlandet
kr.

)verfort fra forrige år

1. I regning med norske banker m.v.

2. I regning med utenlandske banker

3. Statskasseveksler

4. Premieobligasjoner
Renter og
diskonto 5. Andre ihendehaverobligasjoner

6. Utlån til norske banker m.v.

7. Utlån til andre låntakere
i norske kroner (inkl. kassekredittprovisjon)

8. Utlån i utenlandsk valuta

9. Andre renteinntekter

1. Norske aksjer

2. Utenlandske aksjer

Aksjeutbytte

Provisjon

1. Garantiprovisjon

2. Beredskapsprovisjon

3. Provisjon i forbindelse med emisjoner av verdipapirer

4. Annen provisjon (ekskl. kassekredittprovisjon)

Agio
1. Utenlandsk valuta

2. Ihendehaverobligasjoner og aksjer

Inngått på avskrevne fordringer

1. Bankgården(e)s drift

. Andre
i nntekter

2. Boksleie

3. For meget avsatt til skatter for 19....

4. Andre

I. Overføringer
fra fond
(spesifiser)

1. Reservefondet

2.

3.

4.



I alt
	

Av dette utlan
kr. 	 kr.

I. Kassebeholdning

II. I regning med
norske banker
m. v.

1. Norske sedler og skillemynt m.v.

2. Utenlandske sedler og skillemynt

1. Norges Bank, bundne innskudd')

2. Norges Bank, andre innskudd

3. Postgiro

4. Forretningsbanker

5. Sparebanker

6.

III. I regning med
utenlandske
banker

1. Nostro

2. Loro

- 4 -

Bala

Aktiva

3. For andres regning i utenlandsk valuta

IV. Statskasseveksler

V. Ihendehaverobligasjoner

VI. Aksjer
A. Norske banker m.v.:

1. Statsbanker

2. Forretningsbanker

VII. Utlån

VIII. Andre
fordringer

IX. Realkapital

3. Sparebanker

4. Kredittforeninger o. I.

5. Forsikringsselskaper

6. Andre finansinstitusjoner
B. Andre låntakere: 	 En bloc-avskrivning, kr. 	 Brutto utlån for

en bloc-avskrivning, kr.

1. Pantobligasjonslån

2. Veksler (norske og utenlandske, inkl. rekambio)

3. Vekselobl.- og gjeldsbrevlån

4. Kassekreditt og byggelån

5. Andre utlån i norske kroner

6. Utlån i utenlandsk valuta

1. Rembursdebitorer

2. Egne aksjer (pål. kr.

3. I regning med hovedkontor, filial eller avdeling

4. Forfalte renter

5. Opptjente, ikke forfalte renter

6.

1. Fast(e) eiendom(mer), aksjer i gårdselskap(er) og leieboerinnskudd

2. Inventar, transportmidler m.v.

3. Overtatt fast eiendom

1.
X. Andre aktiva

(spesifiser)
	

2.

3.

I alt for avskrivning

En bloc-avskrivning i alt (post VII. B. 1-6)

I alt etter avskrivning

1) Etter lov om skattefrie fondsavsetninger av 14. desember 1962.
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Into

Passiva
Antall
konti

I alt
kr.

Av dette utlandet
kr.

1. Anfordring

2. Termin

3. Sparevilkår

Innskudd
fra andre
enn banker

4. 6 mndrs. oppsigelse

5. 9 mndrs. oppsigelse

6. 12 mndrs. oppsigelse

7. Andre innskudd i norske kroner

8. Innskudd i utenlandsk valuta

Antall konti i alt

1. Statsbanker

2.

3.

I regning med
norske banker

. I regning med
utenlandske
banker

. Lån i Norske
banker

2. Forretningsbanker

3. Sparebanker

1. Nostro

2. Loro

1. Norges Bank

2. Forretningsbanker

3. Sparebanker

Innskudd fra og lån i utenlandske banker i utenlandsk valuta

1. Aksepter for andres regning

2. Ihendehaverobligasjonslån

. Andre lån 	
3. Forvaltningsbevis/andelsbevis

4. Pantegjeld i bankbygning(er) og i overtatt fast eiendom

5.

1. Bankremisser, adviserte sjekker og inkasso

2. Dekte, udisponerte remburser

3. Andre remburskreditorer

4. I regning med hovedkontor, filial eller avdeling

5. Ikke hevet utbytte fra tidligere år

	I. Annen gjeld 	
6. Utbytte for 19....

7. Iliknede, ikke betalte skatter

8. Påregnede skatter for 19....

9. Gratialer og tantièmer

10. Uopptjent diskonto

11.

1.
I. Andre passiva

	

(spesifiser)
	

2.

3.

Ansvarlig lånekapital

Aksjekapital

1. Reservefond

Fond og
udisponert
overskudd

4. Udisponert overskudd



Disponert
kr.

Andre innskudd i
kroner, k
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Diverse spesifikas oner
Bevilget

kr.

Aktivapost
VII. B. 4

Byggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker

Andre boligbyggelån

Ski psbyggelån

Andre byggelån

Kassekreditt (ekskl. byggelån)

I alt

Termininnskudd
kr.

Innskudd på spar(
kr.

Saldo pr. 1. januar

Innskudd i året (inkl. renter)

Uttak i året

Saldo pr. 31. desember
Innskudd på 6 mndrs. 	 Innskudd på 9 m

oppsigelse, kr. 	I 	oppsigelse, k

Bevegelsen i
innskudd fra andre
enn banker
Passivapost I. 2-7

Saldo pr. 1. januar

Innskudd i året (inkl. renter)

Uttak i året

Saldo pr. 31. desember

Saldo pr. 1. januar

Innskudd på 12 mndrs.
oppsigelse, kr.

Innskudd i året (inkl. renter)

Uttak i året

Saldo pr. 31. desember
Lånebeløp

kr.

Lånedokumenter
kr.

Belånte ihende-
haverobligasjoner,
aksjer og utlåns-
dokumenter (ekskl.
red iskonteri nger)

Ihendehaverobligasjoner

Aksjer

Pålydende
kr.

Rediskonteringer Norges Bank

Innenlands ellers

Utlandet

Apnede, udekte remburser

Valuta-terminforretninger

Garanti overfor Forretningsbankenes sikringsfond

Sikret ved:

kr.
I alt

Garantier
for kunder Av dette Vekselfinansiering

utlandet
Andre lån

Passivapost VI. 	 Av, «Aksepter for andres regning» gjelder vekselfinansiering i utlandet

Egenkapital
	

Forpliktelser
kr. 	 kr.

Forholdet mellom egenkapital og forpliktelser etter forretningsbanklovens § 21, 1. ledd

Totalomsetning

Betalte skatter i året

Av aktivapost V 	
Norske stats- og statsgaranterte obligasjoner som forfaller til betaling innen 5 år (bokført beløp)

	 kr.
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)esifikasjon av aktivapost V. Ihendehaverobligasjoner

)esifikasjon av de enkelte papirer') S Rente-
sats

Pålydende
beløp

Bokført
beløp Børsverdi2)

pst. kr. kr. kr.

Iti
1

ette norske stats- og statsgaranterte obligasjoner
1

årstall og serie føres opp. Ihendehaverobligasjonene ordnes i følgende grupper: 1. Statsobligasjoner, 2. Statsbankobligasjoner, 3. Obligasjoner utstedt av stats-
tak, 4. Fylkes- og kommuneobligasjoner. 5. Kredittforeningsobligasjoner, 6. Andre norske ihendehaverobligasjoner, 7. Utenlandske ihendehaverobligasjoner. Hver
a pes totalsummer av pålydende verdi, bokført verdi og børsverdi føres opp. Stats- og statsgaranterte obligasjoner merkes med S. i første kolonne og summeres
kilt opp på siste linje. Legg ved spesifikasjon etter samme skjema hvis plasssen er for liten.

kke obligasjonen børsnotert, nyttes antatt omsetningsverdi, eventuelt likningsverdi.
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Spesifikasjon av aktivapost VI. Aksjer
Spesifikasjon av de enkelte papirer') Utbytte

Pålydende
beløp

Bokført
beløp

Børsverdi

pst. kr. kr. kr.

I 	 alt

') Aksjene spesifiseres etter art. Legg ved spesifikasjon etter samme skjema hvis plassen blir for liten.
2) Er ikke aksjen børsnotert, nyttes antatt omsetningsverdi, eventuelt likningsverdi.



kinspeksjonen
enberggt. 7
oks 1238
Oslo 1

Årsregnskap for sparebanker

Fristen for innsending av oppgavene:
Statistisk Sentralbyrå: Innen 1. april.
Bankinspeksjonen: Så snart regnskapet er be-
handlet av forstanderskapet, senest innen ut-
gangen av mai. 

nkens navn 	 Regnskapsår 	 Forretningsår

resse 	 Tlf nr.

t bekreftes at det etterfølgende regnskapsutdrag med spesifikasjoner er i samsvar med sparebankens boker.

Sted 	 Dato

Styremedlemmer

Bokholder eller kasserer

bekreftes at bankens bøker og regnskap er revidert i samsvar med forskriftene i revisjonsinstruksen og at det etterfølgende utdrag av regnskapet er overens-
. mende med bøkene.
Særskilt bekreftes:

at alle opptakslister (saldolister) fra kontobøker/kontokort av enhver art stemmmer med de tilsvarende hovedbokskonti, når unntas følgende uoverensstemmelser
esifiser):

at revisjonen i samsvar med instruksen har foretatt ettersyn av bankens beholdninger og deposita av enhver art.
visjonen viser ellers til vedlagte revisjonsberetning med oppgaver over utlån som har vært misligholdt i lengre tid enn 3 måneder og oppgaver over kassekreditter
innskuddskonti som var overtrukket pr. 31. desember f. å.

Sted 	 Dato

Hovedrevisor/Revisorer

ntrollkomitéen bekrefter at den har utført sitt verv i samsvar med loven og kom itéens instruks og viser til vedlagte innberetning om eller protokollutskrifter angå-
komitéens virksomhet og til vedlagte innstilling til desisjon av regnskapet.

Sted 	 Dato

Medlemmer av kontrollkomitéen

gnskapet er godkjent i forstanderskapets møte den 	  19....      

Sted 	 Dato

Forstanderskapets formann

Postadresse

ag til Bankinspeksjonen:

Styrets årsberetning.
Revisjonsberetning med oppgaver over utlån som har vært misligholdt i lengre tid enn 3 måneder og over overtrukne kassekreditter og innskuddskonti.
Innberetning om eller protokollutskrifter angående kontrollkomitéens virksomhet i regnskapsåret og komitéens desisjonsinnstilling.
Oppgaver over styrets medlemmer med varamenn.
Avisutklipp av det kunngjorte regnskap.
<opi av oppgaven til Norges Bank over gjeldende rente- og provisjonssatser.
ag til Statistisk Sentralbyrå:
annevnte bilag 6.
t vises ellers til særskilt rundskriv som gir rettledning om utfylling av regnskapsskjemaet og gir oplysning om hvilke andre oppgaver som skal sendes inn.



III. Pensjonsutgifter 1. Løpende pensjoner

2. Ordinært til pensjonsordning

— 2 —

Vinning

Utgifter
Av dette utlandet

kr.
I alt
	

I alt
kr. 	 kr.

1. Innskudd på anfordring

2. Termininnskudd

3. Innskudd på sparevilkår

4. Innskudd på 6 mndrs. oppsigelse

5. Innskudd på 9 mndrs. oppsigelse

6. Innskudd på 12 mndrs. oppsigelse
I. Renter

7. Andre innskudd

10. Lån i norske banker

11. Andre lån

12. Andre renteutgifter

8. I regning med norske banker

9. I regning med utenlandske banker

II. Lønninger,
honorarer m.v.

1. Forstanderskap, kontrollkomité og (valgt) styre

2. Banksjef og personale

3. Revisjon

4. Andre

IV. Avgift til Sparebankenes sikringsfond

1. Trygdeutgifter

V. Andre utgifter 2. Husleie, lys, brensel og rengjøring

3. Andre

VI. Skatter

1. Ihendehaverobligasjoner og aksjer

VII. Avskrivninger

2. En bloc-avskrivning på utlån

3. Andre avskrivninger på utlån

4. Realkapital

5. Andre

VIII. Gaver til allmennyttige formål

IX. Ekstraordinært til pensjonsordning

1. Sparebankens fond
X. Andre avsetninger

og overføringer
til fond
(spesifiser)

2. Gavereguleringsfond

3. Avsetning til senere års skatter

4.

I alt



Andre
inntekter 2. Boksleie

Av dette utlandet
kr.Inntekter

t I regning med norske banker m.v.

2. I regning med utenlandske banker

3. Statskasseveksler

enter og
iskonto

4. Premieobligasjoner

5. Andre ihendehaverobligasjoner

6. Utlån til norske banker m.v.

7. Utlån til andre låntakere
(inkl. kassekredittprovisjon)

8. Andre renteinntekter

Aksjeutbytte 1. Norske aksjer

2. Utenlandske aksjer

1. Garantiprovisjon

2. Beredskapsprovisjon

3. Provisjon i forbindelse med emisjoner av verdipapirer

Provisjon

4. Annen provisjon (ekskl. kassekredittprovisjon)

1. Utenlandsk valuta

2. Ihendehaverobligasjoner og aksjer

Inngått på avskrevne fordringer

1 Bankgården(e)s drift

3. Andre

1. Sparebankens fond

2. Avsetning til senere års skatter

3.

4.

. Overføringer
fra fond

0(spesifiser)

I alt
kr.

Agio
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skonto

It



Aktiva
I alt
kr.

En bloc-avskrivning, kr.

VIII. Andre
fordringer 2. Opptjente, ikke forfalte renter

B. Andre låntakere

2. Inventar, transportmidler m. v.IX. Realkapital

2.
X. Andre aktiva

(spesifiser)

Av dette utla
kr.

I. Kassebeholdning

1. Norges Bank, bundne innskudd')

2. Norges Bank, andre innskudd

II. I regning med
norske banker
m. v.

3. Postgiro

4. Forretningsbanker

IV. Statskasseveksler

V. Ihendehaverobligasjoner

VI. Aksjer

6. Andre finansinstitusjonerVII. Utlån

Brutto utlån for
en bloc-avskrivning, kr.

1. Norske sedler og skillemynt m.v.

2. Utenlandske sedler og skillemynt



Passiva
I alt
kr.

Antall
konti

1. Anfordring

2. Termin

3. Sparevilkår

Innskudd
fra andre
enn banker

4. 6 mndrs. oppsigelse

5. 9 mndrs. oppsigelse

6. 12 mndrs. oppsigelse

7. Andre innskudd

Antall konti i alt

I regning med
orske banker 2. Forretningsbanker

3. Sparebanker

I regning med utenlandske banker

1. Norges Bank

2. Forretningsbanker
. Lån i norske

banker

3. Sparebanker

1. Pantegjeld i bankbygning(er) og i overtatt fast eiendom

2.

1. Bankremisser, adviserte sjekker og inkasso

2. lliknede, ikke betalte skatter
. Annen gjeld

3. Uopptjent diskonto

4.

1.

k Andre passiva
r (spesifiser) 2.

3.

II. Sparebankens fond

1. Gavereguleringsfond

2. Kursreguleringsfond
. Andre fond

3. Avsetning til senere års skatter

Garanti av Sparebankenes sikringsfond

It

Andre lån

1. Statsbanker

— 5 —

nto
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Diverse spesifikasjoner

Av aktivapost V Norske stats- og statsgaranterte obligasjoner som forfaller til betaling innen 5 år (bokført beløp)

Bevilget
kr.

Byggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker

Andre boligbyggelån

Skipsbyggelån
Aktivapost
VII. B. 4

Andre byggelån

Kassekreditt (ekskl. byggelån)

I alt

Termininnskudd
kr.

Saldo pr. 1. januar

Innskudd i året (inkl. renter)

Innskudd på sparevilkår
kr.

Uttak i året

Saldo pr. 31. desember
Innskudd på 12 mndrs.

oppsigelse, kr.

Saldo pr. 1. januar

Innskudd i året (inkl. renter)

Uttak i året

Saldo pr. 31. desember

Innskudd på 9 mndrs.
oppsigelse, kr.

Bevegelsen i
innskudd fra andre
enn banker
Passivapost I. 2-6

Pålydende
kr.

Belånte ihende-
haverobligasjoner,
aksjer og låne-
dokumenter (ekskl.
red iskonteri nger)

Ihendehaverobligasjoner

Aksjer

Lånedokumenter

Norges Bank
Rediskonteringer

Innenlands ellers

Utlandet

Garanti overfor Sparebankenes sikringsfond

Sikret ved:

Garantier for kunder

Bankbygning(er)s skattetakst/branntakst

Overtatt fast eiendoms skattetakst/branntakst

Totalomsetning
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esifikasion av aktivapost V. Ihendehaverobligasjoner
,sifikasjon av de enkelte papirer') S

Rente-
sats

Pålydende
beløp

Bokført
beløp

Børsverdi2)

pst. kr. kr. kr.

t

dette norske stats- og statsgaranterte obligasjoner

, årstall og serie føres opp. Ihendehaverobligasjonene ordnes i følgende grupper: 1. Statsobligasjoner, 2. Statsbankobligasjoner, 3. Obligasjoner utstedt av stats-
stak, 4. Fylkes- og kommuneobligasjoner, 5. Kredittforeningsobligasjoner, 6. Andre norske ihendehaverobligasjoner, 7. Utenlandske ihendehaverobligasjoner. Hver
'tapes totalsummer av pålydende verdi, bokført verdi og børsverdi føres opp. Stats- og statsgaranterte obligasjoner merkes med S. i første kolonne og summeres
rskilt opp på siste linje. Legg ved spesifikasjon etter samme skjema hvis plasssen er for liten.

obligasjoner som ikke er børsnoterte, nyttes antatt omsetningsverdi, eventuelt likningsverdi.
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Spesifikasjon av aktivapost IV, 3. Aksjer

Spesifikasjon av de enkelte papirer ')

—

Utbytte Pålydende
beløp

Bokført
beløp

Børsverdi2)

pst. kr. kr. kr.

I 	 alt

') Aksjene spesifiseres etter art. Legg ved spesifikasjon etter samme skjema hvis plassen blir for liten.
2) For aksjer som ikke er børsnoterte, nyttes antatt omsetningsverdi, eventuelt likningsverdi.

Styrets bemerkninger (Herunder særlig opplysninger om den endring som har fun net sted siden nyttår m.h.t. bankens likviditet, om når mulige egne lån er
og når de kan ventes innfridd):



Bankinspeksjonen
Klingenberggt. 7
Postboks 1238
Vika-Oslo 1.

En kopi beholdes
av oppgavegiveren

Sendes Bankinspeksjonen
og Statistisk Sentralbyrå
innen 31. mars 1966. 

Utlån
etter utlånsarter og lintakergrupper

pr. 31. desember 1965.

Bankens navn

Adresse 	Tlf. nr.

Det bekreftes at oppgaven er i samsvar med bankens !poker.

Sted Dato

St. S. 08.052. 	 Fellestrykk As. 10. 65. 5.000.



Utlån etter utlånsarter og låntakergrupper pr.

Låntakergrupper (Se rettledningen.)
Aktiva post VII.

A. og B.
Utlån 	 i 	 alt

Aktiva post VII. B. 1.
Pantobligasjons-

lån

Aktivapost
Veks

1. 	 Kommuner og kommuneforetak

woo kr. 1000 kr. 1000 I

2. 	 Finans-

virksom-

a. Statsbanker

b. Forretningsbanker

ierings-
c. Sparebanker

d. Kredittforeningerttforeninger o. I.

e. Forsikringsselskaper
--[ -

f. Annen finansieringsvirksomhet

3. Jordbruk og skogbruk

4. Fiske m. v.

5. 	 Bergverksdrift m. v.
± 	 1

	

6. 	Industri

	

7. 	 Bygge-

a. Næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustri

b. Tekstil- og bekledningsindustri m. v.

C. 	Tre-, møbel- og innredningsindustri m. v.
—

d. Treforedlingsindustri

e. Grafisk industri, forlag m. v.

f. 	Lær- og gummivareindustri

a 	 Kjemisk industri, kull- og mineraloljeforedling-- '

h. Jord- og steinvareindustri
,

i. Primer jern- og metallindustri
-- -- -

,
j. Jern-, metallvare- og maskinindustri

k. Elektroteknisk industri

I. 	 Skipsbyggingsindustri
1

m. Annen transportmiddelindustri I

n. Diverse industri

og anleggsvirksomhet

, 	 8. 	 Kraft- og vannforsyning

9. Varehandel

10. Boliger
og forret-
ningsbygg
til utleie
(bygge- og
pantelån)

a. Boliger til utleie

b. Forretningsbygg til utleie

C. 	Komb. boliger og forretningsbygg til utleie

11. Sjøtransport (inkl. hvalfangst)

12. Annen samferdsel

13. Andre tjenesteytende foretak

14. Private forbrukere
- 	 - -- 	 -

15. 	 Utlandet

I alt før avskrivning

En bloc-avskrivninger

I alt etter avskrivning



r 1703.

st VII. B. 3.
lobl.- og
;brevlån

Aktivapost VII. B. 4.
Kassekreditt og

byggelån

Aktivapost VII. B. 5.
Andre utlån i
norske kroner

Aktivapost VII. B. 6.
Utlån i utenl.

valuta

.0 kr. 1000 	 kr. 	 1
1

1000 kr. 1000 kr.

1

,

1





/1 V
Sendes Bankinspeksjonen
og Statistisk Sentralbyrå
innen 31. mars 1966.

En kopi beholdes
av oppgavegiveren

Bankinspeksjonen
Klingenberggt. 7
Postboks 1238
Vika-Oslo 1.

Utlån
etter lintakerfylker og lintakergrupper

pr. 31. desember 1965.

Bankens navn     

Adresse 	 Tlf. nr.

Det bekreftes at oppgaven er i samsvar med bankens bøker.

Sted 	 Dato

St. S. 08.051. 	 Fellestrykk As. 10. 65. 5.000.



Utlån til låntakere
det fylke hvor ban

filialen ligg
Låntakergrupper (Se rettledningen.)

Aktivapost VII. A. og B. 	 Utlån til låntakere i
Utlån i alt 	 eget fylke

1000 kr.1000 kr. 	 1000 kr.

1. Kommuner og kommuneforetak

2.
Finans-
ierings-
virksom-
het

a. Statsbanker

b. Forretningsbanker

C. Sparebanker

d. Kredittforeninger o. I.

e. Forsikringsselskaper

f. Annen finansieringsvirksomhet

3. Jordbruk og skogbruk

4. Fiske m. v.

5. Bergverksdrift m. v.

6.
Industri

e. Grafisk industri, forlag m. v.

f. Loer- og gummivareindustri

g. Kjemisk industri, kull- og mineraloljeforedling

h. Jord- og steinvareindustri

i. Primcer jern- og metallindustri

j. Jern-, metallvare- og maskinindustri

k. Elektroteknisk industri

Utlån etter låntakerfylker



grupper pr. 31. desember 1965.
Herav

01 	 Akershus 	 Oslo 	 Hedmark 	 Oppland 	 Buskerud 	 Vestfold 	 Telemark 	 Aust-Agder Vest-Agder 	 Rogaland

1000 kn 	 1000 kn 	 1000 kn 	 1000 kn 	 1000 kn 	 1000 kn

_

1000 kn
	

1000 kn
	

1000 kn
	

1000 kn



a.

b.

(Fortsettelse.)

Herav i

Sogn og 	 More og 	 Sør- 	 Nord-
Fjordane 	Romsdal 	 Trøndelag 	 Trøndelag

woo kr. 	 1000 kr. 	 1000 kr. 	 1000 kr.

Nordland 	 Troms

1000 kr. 	 1000 kr.

Låntaker-
grupper Hordaland 	 Bergen Finnmark

1000 kr.

C .

d.
2. 1

1

I

I 	 1,
, 1
i

4

■

1
1 	 -,'1

1 	 i

1
,
I 	 i

1. 	ff , 	
--1-1-

' 1

g.
6. 	

h.

J.

k.

m.

n.

7.

8.

9.

a .

10. b.

C.

11.

12.

13.

14.

15.

1000 kr. 	 1000 kr.

1.

e.

f.

3.

C .

d.

e.

f.



Bankinspeksjonen
Klingenberggt. 7
Oslo

Rettledning
for utfylling av skjemaene ((Utlån etter låntakerfylker og låntakergrupper pr. 31/12 1965»

og ((Utlån etter utlånsarter og låntakergrupper pr. 31/12 1965».

Oppgavene sendes Bankinspeksjonen og Statistisk Sen-
tralbyrå innen 31. mars 1966. Banker med filialer bes gi
egne oppgaver for hovedkontoret og for hver filial.

Oppgavene gir spesifikasjoner av aktivapost VII A og
B, Utlån, i skjemaet for årsregnskapet. Voer vennlig d påse
at sluttsummene for utlån i spesifikasjonene, for en bloc--
avskrivninger, stemmer med tilsvarende tall i årsregn-
skapet. «Av dette utlandet» under post VII B i regnskaps-
skjemaet, skal i disse oppgavene føres under post 15.

Utlånene fordeles etter låntakerens næring. Driver lån-
takeren virksomhet i flere næringer, føres utlånet på den
næring som representerer låntakerens hovednæring. Ved
norske veksler betraktes trassenten som låntaker.

Som eksempel på hva de enkelte næringer omfatter og
hvorledes utlånene skal fordeles, nevnes:

1. Kommuner og kommuneforetak. Her fører en samlet
alle utlån til herreds-, by- og fylkeskommuner, kom-
munale lånefond, rene kommuneforetak, kommunale
aksjeselskaper og felleskommunale foretak. Utlån ti/
denne gruppe skal altså ikke fordeles etter låntake-
rens næring. Slik fordeling vil bli foretatt av Byrået
på grunnlag av oppgaver fra kommunene.

2 a. Statsbanker. Som statsbanker regnes Arbeiderbruk-
og boligbanken, Driftskredittkassen for jordbruket,
Fiskarbanken, Husbanken, Hypotekbanken, Industri-
banken, kommunalbanken, Lånekassen for fiskere,
Lånekassen for jordbrukere, Lånekassen for stude-
rende ungdom og Småbruk- og bustadbanken.

2 d. Kredittforeninger o.l. Her tar en også med Central-
kassen for Bøndernes Driftskreditt, A/S Forretnings-
bankenes Finansierings- og Eksportkredittinstitutt,
A/S Næringskreditt, A/S Låneinstituttet for skipsbyg-
geriene mot 2. pr. pant i skip, Norges Skibshypotek
A/S og Norsk Skibs Hypothekbank A/S.

2 e. Livsforsikringsselskaper og skadeforsikringsselskaper.

2 f. Annen finansieringsvirksomhet. Omfatter finansie-
ringsvirksomhet som ikke har tilknytning til banker
m. v. (jfr. aktivapost VII A i årsoppgaven) som f. eks.
finansieringsselskaper (bl. a. Bokreditt), meglere, dis-
konteringsvirksomhet, kredittformidling, vekselerer,
etc.

3. Jordbruk og skogbruk. Gårdsdrift, gartneri, husdyr-
hold, reindrift, maskinstasjoner for landbruket, skog-
bruk, fløting og jakt.

4. Fiske m. v. Fiske, fiskeutklekking, selfangst og små-
hvalfangst.

5. Bergverksdrift m. v. Bryting av kull og malm, stein-
brott, sandtak, torv- og isdrift.

6 a. Næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustri.
Slakterier, meierier, konservering av frukt, grønnsa-
ker, kjøtt og fisk, møller, bakerier, framstilling av
sjokolade, drops, margarin og andre næringsmidler,
potetmjølfabrikker, framstilling av fôrstoffer (unn-
tatt sildmjol), brennerier, vinfabrikker, ølbryggerier,
mineralvannfabrikker og tobakksindustri.

6 b. Tekstil- og bekledningsindustri m. v. Tekstilindustri
og etterbehandling av tekstiler, trikotasjefabrikker,
produksjon av fiskegarn, sjoddi, oljede tekstiler, lino-
leum, plast m. v., skofabrikker, skoreparasjonsverk-
steder, buntmakerier, hanske-, hatte- og luefabrik-
ker, produksjon av klær, paraplyfabrikker, produk-
sjon av sengeutstyr, madrasser uten stålfjærer, rygg-
sekker.

6 c. Tre-, møbel- og innredningsindustri. Sagbruk, høv-
lerier, treimpregnering, produksjon av ferdige hus
og bygningsartikler av tre, kasse- og tønnefabrildKer,
korkfabrikker, produksjon av lister, billedrammer og
andre trevarer, møbel- og innredningsindustri.

6 d. Treforedlingsindustri. Framstilling av tremasse, cel-
lulose, wallboardplater, papir- og pappvarer.

6 e. Grafisk industri, forlag m. v. Aviser, forlag, trykke-
rier, bokbinderier, klisjéanstalter, litografiske bedrif-
ter og annen grafisk industri.

6 f. Lær- og gummivareindustri. Garving og pelsbered-
ning, lærvarefabrikker (unntatt skofabrikker), gum-
mivarefabrikker og vulkaniseringsverksteder.

6 g. Kjemisk industri, kull- og mineraloljeforedling.
Framstilling av karbid, kvelstoff, superfosfat, spreng-
stoff, cellull, trandamperier, sildolje-, såpe-, kosme-
tikk-, maling- og lakkfabrikker, framstilling av tre-
kull og tretjære, fyrstikkfabrikker, utvinning og be-
handling av olje og fett og framstilling av produkter
av petroleum og kull.

6 h. Jord- og steinvareindustri. Teglverk, glassindustri,
porselens- og fajansefabrikker, sementfabrikker og
annen framstilling av jord- og steinvarer.

6 i. Primær jern- og metallindustri. Ferrolegeringsverk,
rujernsverk, metallstøperier, primær aluminiumsin-
dustri og annen primær metallindustri.

6 j. Jern-, metallvare- og maskinindustri. Produksjon av
bygningsartikler av jern og metall, stålkonstruk-
sjonsverksteder, jern- og metallemballasjefabrikker,
produksjon av husholdningsartikler og kontorartik-
ler av jern og metall, produksjon av håndverktøy,
våpen- og ammunisjonsfabrikker, forniklingsanstal-
ter og produksjon av maskiner (også elektrisk drevne
maskiner).

6 k. Elektroteknisk industri. Framstilling av akkumula-
torer, kabler, transformatorer, elektromotorer, ra-
dioer, fjernsynsmottakere, signalmateriell, glødelam-
per, elektriske komfyrer og oppvarmingsovner og
elektrotekniske reparasjonsverksteder.

6 1. Skipsbyggingsindustri. Bygging og reparasjon av stål-
og treskip, skipsmotorer og andre skipsmaskiner (unn-
tatt elektriske motorer og maskiner). Skipsopphog-
genier.

6 m. Annen transportmiddelindustri. Produksjon og re-
parasjon av jernbane- og sporvognsm.ateriell, motor-
kjøretøyer, sykler og fly.

6 n. Diverse industri. Framstilling av instrumenter, op-
tiske artikler og fotoutstyr, urmakerverksteder, gull-,
sølv- og plettvareindustri, produksjon av musikkin-
strumenter, sportsartikler, børster, knapper, leketøy,
lampeskjermer og fyllepennen

7. Bygge- og anleggsvirksomhet. Byggmestere, entrepre-
nører og bygningshåndverkere. Her føres lån til per-
soner og foretak som har bye- og anleggsvirksomhet
som næring. Lån til finansiering av bygge- og an-
leggsvirksomhet ellers føres under de respektive
næringer.

St. S. 08.051, 08.052.
	 VEND



8. Kraft- og vannforsyning. Private kraftverk og kraft-
lag, private gassverk og private vannverk. 1)

9. Varehandel. Import-, eksport-, enros- og detaljhan-
del.

10. Boliger og forretningsbygg til utleie. Her føres bolig-
byggelån, byggelån for kombinert bolig- og forret-
ningsbygg og byggelån for rene forretninsbygg som
skal leies ut til næringsdrivende. Byggelån til forret-
ningsbygg (fabrikkbygninger og andre driftsbygnin-
ger) som skal brukes i låntakerens forretningsdrift
(ikke til utleie), føres derimot under vedkommende
låntakers næring. Under gruppe 10 føres dessuten
pantelån oppstått ved konvertering av slike byggelån
som nevnt ovenfor og lån til omsetning og drift av
boliger og forretningsbygg. Andre lån med pant i bo-
liger skal for selvstendig næringsdrivende så vidt
mulig føres under låntakerens næring. For lønnsmot-
takere derimot, skal slike lån føres under gruppe 14.1 )

11. Sjøtransport (inkl. hvalfangst). Rederivirksomhet og
private laste- og losseanlegg.1 ) Fangst av storhval og
foredling av denne på flytende kokerier og landsta-
sjoner.

12. Annen samferdsel. Privat jernbane- og rutebildrift,
lufttransport, lagring og telefon. 1 )

13. Andre tjenesteytende foretak. Private skoler, private
sykehus, juridisk og teknisk tjenesteyting, privat
kino, teater, hotell- og restaurantdrift, vaskerier, ren-
serier og fotografering.')

14. Private forbrukere. Her "ores rent personlige lån som
studielån, lån for dekning av innskudd i leiligheter
og andre lån av personlig karakter som ikke antas
disponert i næringsøyemed. Dessuten føres her utlån
til lønnsmottakere, pensjonister osv. Utlån til selv-
stendig næringsdrivende skal derimot føres under
vedkommendes personlige næring.

15. Utlandet. Her føres blant annet utenlandske veksler,
dvs. veksler med utenlandsk akseptant (trassat).
Veksler i utenlandsk valuta med norsk akseptant
(trassat) regnes derimot som norske veksler. Post 15
skal svare til «Av dette utlandet» under aktivapost
VII B i skjemaet for årsregnskapA.

For låntakere som driver virksomhet i flere fylker,
grupperes utlånet etter det fylke hvor hovedkontoret
ligger.
En vil be bankene mere nøye med å _passe på at
grupperingene etter utlånsarter er overensstemmende
med de tilsvarende poster i skjemaet for årsregn-
skapet.
I tvilstilfelle vil en kunne få nærmere opplysninger
ved å henvende seg til Statistisk Sentralbyrå.

1 Lån til kommunale foretak fores samlet under post 1 foran.



Bankinkspeksjonen
Klingenberggt. 7
Postboks 1238
Vika - Oslo 1.

En kopi beholdes av oppgavegiveren
	

/
Oppgaven sendes Bankinspeksjonen

Utlån til andre enn finansinstitusjoner pr.   og Statistisk Sentralbyrå inneni må-
ned etter halvårets utløp.

Bankens navn og adresse 	 •

Låntakergrupper (Se rettledningen.) Utlån i norske
kroner'

Utlån i utenlandsk
valuta2

__1 . Kommuner og kommuneforetak

1000 kr. 1000 kr.

2. Jordbruk og skogbruk

3. Fiske 	 m. v.

4. Bergverksdrift m. v.

5. Industri

a. Nceringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustri

b. Tekstil- og bekledningsindustri m. v.

C. 	Tre-, møbel- og innredningsindustri m. v. •

d. Treforedlingsindustri

e. Grafisk industri, forlag m. v.

f. Loer- og gummivareindustri

g. Kjemisk industri, kull- og mineraloljeforedling

h. Jord- og steinvareindustri .

i. Primer jern- og metallindustri

j. Jern-, metallvare- og maskinindustri

k. Elektroteknisk industri

I. 	 Skipsindustri

m. Annen transportmiddelindustri

n. Diverse industri

6. Bygge- og anleggsvirksomhet

7. Kraftforsyning

8. Vannforsyning

9. Varehandel

10. Boliger og forretningsbygg til utleie (bygge- og pantelån)

11. Sjøtransport (inkl. hvalfangst)

12. Annen samferdsel

13. Andre tjenesteytende foretak

14. Private forbrukere

15. Utlandet 3

I alt for avskrivning

Omfatter postene VII B 1-5 i skjemaet for årsregnskap, og postene 8-12 i skjemaet for månedsoppgavene.
2 Gjelder forretningsbankenes post VII B 6 i skjemaet for årsregnskap og post 13 i skjemaet for månedsoppgavene.
3 Skal svare til «Av dette utlandet» for de poster som er nevnt i note 1 og 2.

St. S. 08.006. 	 Dato
	

Underskrift





nkinspeksjonen
ngenberggt. 7,
tboks 1238
a-Oslo 1

/17

Rettledning
for utfylling av skjemaet «Utlån til

Oppgaven gis to ganger i året (pr. 30. juni og 31. desem-
ber) og sendes Bankinspeksjonen og Statistisk Sentralbyrå
innen en måned etter halvårets utgang. Banker med fili-
aler bes gi en samlet oppgave for hovedkontor og filialer.

Oppgaven gir spesifikasjoner av utlån til andre enn ban-
ker, aktivapost VII B 1-5, Utlån i norske kroner, i skje-
maet for årsregnskap og postene 8-12 i skjemaet for må-
nedsoppgavene. Utlån i utenlandsk valuta gjelder forret-
ningsbankenes aktivapost VII B 6 i skjemaet for årsregn-
skap og post 13 i skjemaet for månedsoppgavene. Lån til
utlandet under disse poster, føres i denne oppgaven samlet
under post 15.

Vær vennlig å påse at sluttsummene stemmer med sum
av tilsvarende poster i års- og/eller månedsoppgavene.

Utlånene fordeles etter låntakerens næring. Driver lån-
takeren virksomhet i flere næringer, føres utlånet på den
næring som representerer låntakerens hovednæring. Ved
norske veksler betraktes trassenten som låntaker.

Som eksempel på hva de enkelte næringer omfatter og
hvorledes utlånene skal fordeles, nevnes:

1. Kommuner og kommuneforetak. Her fører en samlet
alle utlån til herreds-, by- og fylkeskommuner, kom-
munale lånefond, rene kommuneforetak, kommunale
aksjeselskaper og felleskommunale foretak. Utlån til
denne gruppe skal altså ikke fordeles etter låntake-
rens næring. Slik fordeling vil bli foretatt av Byrået
på grunnlag av oppgaver fra kommunene.

2. Jordbruk og skogbruk. Gårdsdrift, gartneri, husdyr-
hold, reindrift, maskinstasjoner for landbruket, skog-
bruk, fløting og jakt.

3. Fiske m. v. Fiske, fiskeutklekking. selfangst og små-
hvalfangst.

4. Bergverksdrift m. v. Bryting av kull og malm, stein-
brott, sandtak, torv- og isdrift.

5 a. Næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustri.
Slakterier, meierier, konservering av frukt, grønnsa-
ker, kjøtt og fisk, møller, bakerier, famstilling av
sjokolade, drops, margarin og andre næringsmidler,
potetmjølfabrikker, framstilling av fôrstoffer (unn-
tatt sildmjøl), brennerier, vinfabrikker, ølbryggerier,
mineralvannfabrikker og tobakksindustri.

5 b. Tekstil- og bekledningsindustri m. v. Tekstilindustri
og etterbehandling av tekstiler, trikotasjefabrikker,
produksjon av fiskegarn, sjoddi, oljede tekstiler, lino-
leum, plast m. v., skofabrikker, skoreparasjonsverk-
steder, buntmakerier, hanske-, hatte- og luefabrik-
ker, produksjon av klær, paraplyfabrikker, produk-
sjon av sengeutstyr, madrasser uten stålfjærer, rygg-
sekker.

5 c. Tre-, møbel- og innreclningsindustri. Sagbruk, høvle-
rier, treimpregnering, produksjon av ferdige hus og
bygningsartikler av tre, kasse- og tønnefabrikker,
korkfabrikker, produksjon av lister, billedrammer og
andre trevarer, møbel- og innredningsindustri.

lulose, wallboardplater, papir- og pappvarer.

andre enn finansinstitusjoner».

5 e. Grafisk industri, forlag m. v. Aviser, forlag, trykke-
rier, bokbinderier, klisjéanstalter, litografiske bedrif-
ter og annen grafisk industri.

5 f. Lær- og gummivareindustri. Garving og pelsbered-
ning, lærvarefabrikker (unntatt skofabrikker), gum-
mivarefabrikker og vulkaniseringsverksteder.

5 g. Kjemisk industri, kull- og mineraloljeforedling.
Framstilling av karbid, kvelstoff, superfosfat, spreng-
stoff, cellull, trandamperier, sildolje-, såpe- kosme-
tikk-, maling- og lakkfabrikker, framstilling av tre-
kull og tretjære, fyrstikkfabrikker, utvinning og be-
handing av olje og fett og framstilling av produkter
av petroleum og kull.

5 h. Jord- og steinvareindustri. Teglverk, glassindustri,
porselens- og fajansefabrikker, sementfabrikker og
annen framstilling av jord- og steinvarer.

5 i. Primær jern- og metallindustri. Ferrolegeringsverk,
rujernsverk, metallstøperier, primær aluminiumsin-
dustri og annen primær metallindustri.

5 j. Jern-, metallvare- og maskinindustri. Produksjon av
bygningsartikler av jern og metall, stålkonstruksjons-
verksteder, jern- og metallemballasjefabrikker, pro-
duksjon av husholdningsartikler og kontorartikler av
jern og metall, produksjon av håndverktøy, våpen- og
ammunisjonsfabrikker, forniklingsanstalter og pro-
duksjon av maskiner (også elektrisk drevne maski-
ner ).

5 k. Elektroteknisk industri. Framstilling av akkumula-
torer, kabler, transformatorer, elektromotorer, ra-
dioer, fjernsynsmottakere, signalmateriell, glødelam-
per, elektriske komfyrer og oppvarmingsovner og
elektrotekniske reparasjonsverksteder.

5 1. Skipsindustri. Bygging og reparasjon av stål- og tre-
skip, skipsmotorer og andre skipsmaskiner (unntatt
elektriske motorer og maskiner). Skipsopphoggerier.

5 m. Annen transportmiddelindustri. Produksjon og repa-
rasjon av jernbane- og sporvognsmateriell, motor-
kjøretøyer, sykler og fly.

5 n. Diverse industri. Framstilling av instrumenter, op-
tiske artikler og fotoutstyr, urmakerverksteder, gull-,
sølv- og plettvareindustri, produksjon av musikkin-
strumenter, sportsartikler, børster, knapper, leketøy,
lampeskjermer og fyllepenner.

6. Bygge- og anleggsvirksomhet. Byggmestere, entrepre-
nører og bygningshåndverkere. Her føres lån til per-
soner og foretak som har bygge- og anleggsvirksom-
het som næring. Lån til finansiering av bygge- og
anleggsvirksomhet ellers føres under de respektive
næringer.

7. Kraftforsyning. Private kraftverk og kraftlag. 1 )

8. Vannforsyning. Private vannverk.1 )

5 d. Treforedlingsindustri. Framstilling av tremasse, cel-	 9. Varehandel. Import-, eksport-, engros- og detaljhan-
del.

i) Lån til kommunale foretak føres samlet under post 1 foran.

St. S. 08.006.	 VEND



10. Boliger og forretningsbygg til utleie. Her føres bolig-
byggelån, byggelån for kombinert bolig- og forret-
ningsbygg og byggelån for rene forretningsbygg som
skal leies ut til næringsdrivende. Byggelån til forret-
ningsbygg (fabrikkbygninger og andre driftsbygnin-
ger) som skal brukes i låntakerens forretningsdrift
(ikke til utleie), føres derimot under vedkommende
låntakers næring. Under gruppe 10 føres dessuten
pantelån oppstått ved konvertering av slike byggelån
som nevnt ovenfor og lån til omsetning og drift av
boliger og forretningsbygg. Andre lån med pant i
boliger skal for selvstendig næringsdrivende så vidt
mulig føres under låntakerens næring. For lønnsmot-

takere derimot, skal slike lån føres under gruppe 14. 1 )

11. Sjøtransport (inkl. hvalfangst). Rederivirksomhet og
private laste- og losseanlegg. 1 ) Fangst av storhval
og foredling av denne på flytende kokerier og land-
stasjoner.

12. Annen samferdsel. Privat jernbane- og rutebildrift,
lufttransport, lagring og telefon. 1 )

13. Andre tjenesteytende foretak. Private skoler, private
sykehus, juridisk og teknisk tjenesteyting, privat kino,
teater, hotell- og restaurantdrift, vaskerier, renserier
og fotografering. 1 )

14. Private forbrukere. Her føres rent personlige lån som
studielån, lån for dekning av innskudd i leiligheter,
lønnsmottakeres lån til bygging av bolig og andre
lån av personlig karakter som ikke antas dispo-
nert i næringsøyemed. Dessuten føres her utlån
til lønnsmottakere, pensjonister osv. Utlån til selv-
stendig næringsdrivende skal derimot føres under
vedkommendes personlige næring.

15. Utlandet. Her føres blant annet utenlandske veksler,
dvs. veksler med utenlandsk akseptant (trassat).
Veksler i utenlandsk valuta med norsk akseptant
(trassat) regnes derimot som norske veksler. Jfr.
også note 1, 2 og 3 i oppgaveskjemaet.

I tvilstilfelle vil en kunne få nærmere opplysninger
ved å henvende seg til Statistisk Sentralbyrå.

1 ) Lån til kommunale foretak føres samlet under post 1 foran.



Banker
Sendes Byrået innen
2 uker etter utgangen
av kvartalet

En kopi beholdes
av oppgavegiveren

Statistisk Sentralbyrå
Dronningensgt. 16, Oslo-Dep.
Tlf. *41 38 20

Kreditter knyttet til avbetalingskontrakter 	 &di, k
Forretningsbankenes filialer gir egne oppgaver

Oppgaven omfatter kreditter i enhver form knyttet til kontrakter for kjøp på avbetaling, også kreditter hvor låntake-
ren selv beholder og forvalter avbetalingskontrakten. Kreditter knyttet til avbetalingskontrakter finansiert ved a meta-
forretninger med andre banker, tas i sin helhet med i oppgaven (under pkt. A) til den bank som forvalter lånet. For
å unngå dobbelttellinger føres de deler av utlånene som andre banker overtar, til fradrag under pkt. D.

Bankens navn og adresse Ar 	 Kvartal

Avbetalingskontraktens art Utestående beløp
pr. kvartalets utgang

A. Kreditter
knyttet til
avbetalings-
kontrakter
diskontert
eller belånt
direkte av
selgeren.
(Ved a meta-
forretninger
tas hele
lånet med i
oppgaven til
den bank
som forval-
ter lånet.)

Personbiler (uansett hva de blir nyttet til)
Nye

1000 kr.

Brukte

Kombinerte person- og varebiler, busser og andre biler
(uansett hva de blir nyttet til)

Nye

Brukte

Mopeder og motorsykler

Møbler

Fjernsynsmottakere

(Bruksting som vanlig blir nyttet i hjemmene, f. eks. sportsutstyr, musikk-Andre forbruksvarer 	 instrumenter osv. Varer som også kan nyttes ervervsmessig som f. eks.
symaskiner og vaskemaskiner, regnes for enkelhets skyld med her.)

(Utstyr som vanlig blir nyttet til produksjonsformål, f. eks. traktorer, lord-Produksjonsutstyr. 	 bruksmaskiner, bulldozere, gravemaskiner, maskinelt utstyr for fabrikker,
verksteder, trykkerier osv.)

Ialt

B. Kreditter knyttet til avbetalingskontrakter rediskontert eller belånt av finansieringsinstitutter.
(Oppgi instituttets navn under merknader.)

C. Kreditter knyttet til avbetalingskontrakter diskontert eller belånt av andre banker
i forbindelse med a meta-forretninger.

Kreditter i alt knyttet

D. --:- Andre bankers

til diskonterte avbetalingskontrakter

kredittandel i forbindelse med a meta-forrretninger tatt med under pkt. A.

Egne kreditter i alt knyttet til diskonterte avbetalingskontrakter

Merknader. (Her oppgis bl. a. de finansieringsinstitutter banken har forbindelse med. Jfr. punkt B.)

St. S. 08.044
	

Dato 	 Underskrift





Bankinspeksjonen
Klingenberggt. 7,
Vika-Oslo 1

Innskudd over 100 000 kr. fra andre
enn banker') pr. 31. desember

Oppgaven sendes Bankinspeksjonen
og Statistisk Sentralbyrå
innen 31. mars

Bankens navn og adresse 	 Oppgaveår 	

/
Konti over 100 000 kr.

Innskytergrupper

	Antall
	

Beløp 1000 kr.

I. Offentlige innskytere

u. Finansinstitusjoner_(ekskl. banker)

1. Jordbruk og skogbruk

2. Fiske m. v.

3. Bergverksdrift m. v.

a. Nceringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustri

b. Tekstil- og  bekledningsindustri m  v.

C. Tre-. møbel- og  innredningsindustri

d. Treforedlingsindustri

e. Grafisk industri, forlag etc.

f. Lær- og gummivareindustri

4. Industri

III. Private
aksjesel-
skaper og
andelslag

g. Kjemisk industri, kull- og  mineraloljeforedling

h. Jord- og steinvareindustri 

i. Primær jern- og metallindustri 	

j. Jern-, metallvare- og maskinindustri

k. Elektroteknisk industri

. Skipsindustri

m. Annen transportmiddelindustri

. Diverse industri

5. Bygge- og anleggsvirksomhet

6. Kraftforsyning

7. Vannforsyning

8. Varehandel

9. Eiendomsforvaltning

10. Sjøtransport (inkl. hvalfangst)

11. Annen samferdsel

12. Andre tjenesteytende foretak 

1. Jordbruk og skogbruk 

2. Fiske m. v.

3 Bergverksdrift m. v.

4. Industri

IV. Andre
private
foretak

5. Bygge- og anleggsvirksomhet

6. Kraftforsyning__

7. Vannforsyning 	

8. Varehandel

9. Eiendomsforvaltning

10. Sjøtransport (inkl. hvalfangst)

11. Annen samferdsel 

12. Arrdre tjenesteytende foretak 

V. Personlige konti

VI. Ikke-forretningsmessige organisasjoner og  institusjoner

VII. Utlandet

I alt

Omfatter innskudd over 100 000 kr. under passivapostene I, 1-8 i for-
retningsbankenes skjema for årsregnskap, og passivapostene I, 1-7 i
sparebankenes skjema for årsregnskap.

St. S. 08 062 Dato og underskrift





1 ankinspeksjonen
ngenberggt. 7,

stboks 1238

-a-Oslo 1

Rettledning
for utfylling av skjemaet «Innskudd over 100 000 kroner fra andre enn banker pr. 31. desember».

//0

Oppgaven sends Bankinspeksjonen og Statistisk Sen-
tralbyrå innen 31. mars. Banker med filialer skal gi en
samlet oppgave for hovedkontor og filialer.

Oppgaven omfatter alle innskudd fra andre enn banker
( dvs. innskudd på anfordring, termin, sparevilkår, 6, 9 og
12 måneders oppsigelse, andre innskudd i norske kroner

og innskudd i utenlandsk valuta) som på tellingstidspunk-
tet er større enn 100 000 kroner.

Tallet på innskuddskonti og de innskutte beløp i hele
tusen kroner fordeles på de innskytergrupper som er ført
opp i skjemaet. Innskudd fra næringsdrivende føres under
innskyterens næringsgruppe. Driver innskyteren virksom-
het i flere næringer, føres hele beløpet på den næring som
antas å være hovednæringen. Det samme prinsipp følges
ved sesongmessig overgang fra en næring til en annen
(f. eks. fiske og sjøtransport).

Som eksempler på hva de forskjellige innskytergrupper
omfatter, nevnes:

I. Offentlige innskytere. Statens regnskapsførere som skat-
tefogdene, statens direktorater, departementene, universi-
tetene, høyskoler, offentlige skoler, andre statsinstitusjo-
ner og statsforetak. Sosiale trygder som de lokale trygde-
kasser, godkjente, private sykekasser, de lokale arbeids-
ledighetsfond, trygder forvaltet av Rikstrygdeverket og
Arbeidsdirektoratet, Pensjonstrygden for sjømenn i uten-
riksfart og Statens pensjonskasser. Offentlige fond som
fond forvaltet av Finansdepartementet og Kirke- og un-
dervisningsdepartementet, Prisdirektoratets fond og Ar-
beidsløshetstrygdens tiltaksfond for fylkene. Herreds-, by-
og fylkeskommuner, kommuneforetak (inkl. felleskommu-
nale foretak og kommunale aksjeselskaper) og skatteopp-
krevere.

II. Finansinstitusjoner (ekskl. banker). Kredittforeninger,
skipshypotekforeninger, skipshypotekbanker, livsforsik-
ringsselskaper, private pensjonskasser og pensjonsfond,
skadeforsikringsselskaper, offentlige skadeforsikringsin-
stitusjoner og evt. andre finansinstitusjoner som ikke er
banker.

[II, IV. De private foretak deles i private aksjeselskaper og
andelslag og andre private foretak. Merk at stats- og
kommuneforetak ikke tas med her, men under gruppe I.

1. Jordbruk og skogbruk. Gårdsdrift, gartneri, husdyr-
hold, reindrift, maskinstasjoner for landbruket, skogbruk,
fløting og jakt.

2. Fiske m. v. Fiske, fiskeutklekking, selfangst og små-
hvalfangst.

3. Bergverksdrift m. v. Bryting av kull og malm, stein-
brott, sandtak, torv- og isdrift.

4 a. Næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustri. Slak-
terier, meierier, konservering av frukt, grønnsaker, kjøtt
og fisk, møller, bakerier, framstilling av sjokolade, drops,
margarin og andre næringsmidler, potetmjølfabrikker,
framstilling av fôrstoffer (unntatt sildmjøl), brennerier,
vinfabrikker, ølbryggerier, mineralvannfabrikker og to-
bakksindustri.

4 b. Tekstil- og bektedningsindustri m. v. Tekstilindustri
og etterbehandling av tekstiler, trikotasjefabrikker, pro-
duksjon av fiskegarn, sjoddi, oljede tekstiler, linoleum,
plast m. v., skofabrikker, skoreparasjonsverksteder, bunt-
makerier, hanske-, hatte- og luefabrikker, produksjon av
klær, paraplyfabrikker, produksjon av sengeutstyr, mad-
rasser uten stålfjærer, ryggsekker.

4 c. Tre-, møbel- og innredningsindustri. Sagbruk, høvle-
rier, treimpregnering, produksjon av ferdige hus og byg-.
ningsartikler av tre, kasse- og tønnefabrikker, kork-
fabrikker, produksjon av lister, billedrammer og andre
trevarer, møbel- og innredningsindusti.

4 d. Treforedlingsindustri. Framstilling av tremasse, cellu-
lose, wallboardplater, papir, papir- og pappvarer.

4 e. Grafisk industri, forlag etc. Aviser, forlag, trykkerier,
bokbinderier, klisjéanstalter, litografiske bedrifter og an-
nen grafisk industri.

4 f. Lær- og gummivareindustri. Garving og pelsbered-
ning, lærvarefabrikker (unntatt skofabrikker), gummi-
varefabrikker og vulkaniseringsverksteder.

4 g. Kjemisk industri, kull- og mineraloljeforedling. Fram-
stilling av karbid, kvelstoff, superfosfat, sprengstoff, cell-
ull, trandamperier, sildolje-, såpe-, kosmetikk-, maling-
og lakkfabrikker, framstiling av trekull og tretjære, fyr-
stikkfabrikker, utvinning og behanding av olje og fett og
framstilling av produkter av petroleum og kull.

4 h. Jord- og steinvareindustri. Teglverk, glassindustri,
porselens- og fajansefabrikker, sementfabrikker og annen
framstilling av jord- og steinvarer.
4 i. Primær jern- og metallindustri. Ferrolegeringsverk,
rujernsverk, metallstøperier, primær aluminiumsindustri
og annen primær metallindustri.

4 j. Jern-, metallvare- og maskinindustri. Produksjon av
bygningsatikler av jern og metall, stålkonstruksjonsverk-
steder, jern- og metallemballasjefabrikker, produksjon av
husholdningsartikler og kontorartikler av jern og metall,
produksjon av håndverktøy, våpen- og ammunisjonsfabrik-
ker, forniklingsanstalter og produksjon av maskiner (også
elektrisk drevne maskiner).

4 k. Elektroteknisk industri. Framstilling av akkumulato-
rer, kabler, transformatorer, elektromotorer, radioer, sig-
nalmateriell, glødelamper, elektriske komfyrer og opp-
varmingsovner og elektrotekniske reparasjonsverksteder.

4 1. Skipsindustri. Bygging og reparasjon av stål- og tre-.
skip, skipsmotorer og andre skipsmaskiner (unntatt elek-
triske motorer og maskiner). Skipsopphoggerier.

4 m. Annen transportmiddelindustri. Produksjon og repa-
rasjon av jernbane- og sporvognsmateriell, motorkjøre-
tøyer, sykler og fly.

4 n. Diverse industri. Framstilling av instrumenter, optiske
artikler og fotoutstyr, urmakerverksteder, gull-, sølv- og
plettvareindustri, produksjon av musikkinstrumenter,
sportsartikler, børster, knapper, leketøy, lampeskjermer
og fyllepenner.

5. Bygge- og anleggsvirksomhet. Byggmestere, entrepre-
nører og bygningshåndverkere.

6. Kraftforsyning. Private kraftverk og kraftlag.

7. Vannforsyning. Private vannverk.

8. Varehandel. Import-, eksport-, engros- og detaljhandel.

9. Eiendomsforvaltning. Omsetning og drift av eiendom-
mer, boliger og forretningsbygg.

10. Sjøtransport (inkl. hvalfangst). Rederivirksomhet,
lasting og lossing. Fangst av storhval og foredling av
denne på flytende kokerier og landstasjoner.

11. Annen samferdsel. Rutebildrift, lufttransport, lagring
og privat telefon.

12. Andre tjenesteytende foretak. Private skoler, private
sykehus, juridisk og teknisk tjenesteyting, privat kino,
teater, hotell- og restaurantdrift, vask, rensing og foto-
grafering.

"V. Personlige konti. Her føres personlige konti som ikke
antas å ha tilknytning til næringsvirksomhet.

VI. Ikke forretningsmessige organisasjoner og institusjoner.
Arbeidsgiverforeninger, fagforeninger, næringsorganisa-
sjoner, konsument- og produsentorganisasjoner, religiøse,
veldedige og humanitære foreninger, legater og stiftelser.

VII. Utlandet. Som utlendinger regnes foretak som ligger uten-
for Norges grenser og personer bosatt i utlandet.

Ved tvilstilfelle vil en kunne få nærmere opplysninger
ved å henvende seg til Statistisk Sentralbyrå.

St. S. 08.062.





NORGES BANK Melding fra	 ‘.1get /1/
forretningsbanker og sparebanker
om gjeldende rente- og provisjonssatser
pr. 31. desember 1967.

Etter lov om adgang til regulering av penge- og kreditt-
forholdene av 25. juni 1965. 

Bankens navn og adresse

Rente- og provisjonssatser som for tiden anvendes på nye utlån.

Rentesats
% p. a.

Min. Maks. Vanlig

Provisjonssats
% p. a.

Min. ' Maks. Vanlig
Utlånsformer

Engangs-
provisjon

°lop. a.
Andre opplysninger

MEVIVIVRAMMOVIMVXevseseemeateseteset
61.4***M4V4VMSSEte9V3V%

RAMMOVIVIVWXXXXX4tglt t-'48V4V4EV4V
IOVIVIMMOVIVIVXXXXIt 08EV9M9V
VelfIVXMOVIEMXIVIeet f.X4teittMPantobligasjoner

a. 1. pr. lån i boliger

b. 2. » » »	 »

C. Med pant i skip 	

d. Annen pant i fast eiendom 	

Norske veksler

a. Løpetid høyst 3 mndr. 	

b. Løpetid over 3 mndr. 	

C. Fornyelse 	

Veksler trukket på utlandet

a. Løpetid høyst 3 mndr. 	

b. Løpetid over 3 mndr. 	

Leiekontraktsveksler 	

Vekselobl. og gjeldsbrev

a. Til boligformål 	

b. Andre formal 	

Kassekreditter, ekskl. byggelån 	

Byggelån
a. Med konverteringstilsagn fra statens

boligbanker 	
b. Andre boligbyggelån 	

C. Skipsbyggelån 	

d. Andre byggelån 	

Utlån i utenl. valuta 	

Merknader:

Mile4WWWWW400V4V9V
43410AMIVIMMOOVIVA
ItelflOSEMINitgleetelEigt

V9V1V4M8VOMMV4VIMIV g.XXXIVP011
if-XXXWMVXMVS9V9VMEV f_WWWWWW ,

teete4MCV410.1EVXXXXIM  MVX9V9V9P1; 

V9VMMVIVIVISM4V9VM%
gMet OPMEMVIVX40418t
VVi XIWIVIVI,ESVIVISV4V48t

M4**441M4K-W-X4MX4,0144( INWSWX4a
IMOV9V4V4V4V9E4'48528MAKMVXMO
4.VIVISVIV9W.5V9VIPMVXMOVVIMX401 

V4VMVIVIVISEVIOMMO%
VA1044M1V4EVIVIVIVIMEt
Le.X91.4eMeMie8V488MPAV

MVXMOVIPSWWWW.XISCV4V
teggegiglg9941810MXIMIV
V.MME.WW2,14M4VIVMV

I.V4SEVIMV4V4VIVWX0X1V4VM g.M8V4V4V4V
NOVIRMIVIVIMSVI8V4VIZO OVIVe..91.MV
'iteMeteet*Milegta VX4V9V9891,1

NOMEVIV944g48V9S- 0.414480 t-'401AVS484
IVIVAVIVXXXX4V9VO4V WAVX4V4V
4,V1V4VIVIV4EMV.48Wiegt.g4i OVIVXMCV

NBS 4105,,F 1-68 7000



Utlån (jfr. aktivapostene VII

Beløp
i hele tusen kr.

Prov.-
sats

0/0
Utlånsformer

VII. A. 1. Utlån til
statsbanker

VII. A. 2. Utlån til
forretn.banker

Rente-	 Prov.-
sats	 sats

% P. a.	Obo

1 MMWS40.048
.9,qemcgoomiwt..evim,

1411 ),„., ;,i'd1pAi, 9,a1g449sti

W.A-MtVW90.44te.N
t'94.54V4eVXMCVAI1412 gwommittzgq

Utlånsformer

b. Med pant
i skip

C. Med annen
pant

I elite-
Kodel sats

Of  p. a.

f,49a),941V4V949,19V4V44
iy49M910V904943$494

1512 05‘988WWWWW14%

.e9V9gV,,X9.4#

1513 iringrali

Kode Belo')
i hele tusen kr.

VII. A. 3. Utlån til
sparebanker

VII. A. 4. Utlån til kre-
dittf. o. 1. og

A. 5. forsikringsselsk.

V.3-V4VA4XMVS.ViA
iMaieMPk,WV8a1413 I togigm4mvxmg 

Wkg,9MCZ.M-94A2Vi
l'AVP-192-019VIVIPAsSi1414 wzip,iyaw„oèy;

;MAW )31MEWMEAMOgam ti,,,,,vegsfatetesee;
wag 1:Mr,4'5VAIAMOVAI;

Ce430e,AMM
V.WSW.AWEMPAVi

1521 4:11M.MMI.VO,

VII. B. 2. Veksler i alt
a. Norske veksler

inkl. rekambiov.

b. Utenl. veksler
!Yi'-at5.58V4,,VS88g8V.

1522
 !4ii5e,V5VOMVIMOV

MCVMOVIVIV48V

VII. A. 6. Utlån
til andre
finansinst.

1 ,:e,',41,4.PS.99S3Z-Me.VV
1420 4i 1 :0e..tilii.XV,19,a

VII. B. 3. Vekselobl. og
gjeldsbrevlån

Ve,149VMAPPAMPA
1530 MArIMPSIMICV5

Vir4'98V94968ifig*

VII. B. 1. Pantobl. i alt
a. Med pant i

fast eiendom

Mole c.'41Z-Mg" 3043*Stg.
EgVM *g;t 50. 1,S,,WV.MVA

MIMPSAMVIX0.%
t4-,PagSVIIPMat,M9V
iM-Ste9M.PM4944V

1511 IIMSVAWV.VM



NORgES BANK

Rettledning
for innsending og utfylling av renteoppgaven.

I. Innsending av oppgaven.
Det utfylte skjema skal sendes Norges Banks avdeling i det distrikt bankens hovedkontor ligger. Forretnings-
banker med avdelinger skal gi egen oppgave for hovedkontoret og hver avdeling, men oppgavene skal
sendes inn gjennom bankens hovedkontor. Oppgaven innsendes snarest mulig etter årsskiftet og senest innen
1. mars 1968. Gjenpart av skjemaet skal legges ved bankens årsregnskap til Bankinspeksjonen og Statistisk
Sentralbyrå.

IL Renten på nye utlån.
Denne oppgaven skal vise de aktuelle rente- og provisjonssatser i banken på det tidspunkt oppgaven gis.
Under rubrikken «Vanlig» føres opp de rente- og provisjonssatser som banken i h. t. styrevedtak eller
vanlig praksis oftest benytter ved de spesifiserte utlånsformer. De mest vanlige avvik fra disse satser angis
under rubrikken «Min.» og «Maks.».

Ill. Renteendringer i løpet av året.
En minner om at enhver endring som finner sted i. h. t. styrevedtak eller vanlig praksis i en eller flere
av de rente- og provisjonssatser som blir nyttet på nye utlån, straks og uten oppfordring skal meldes til
Norges Bank. Jamfør Norges Banks rundskriv til landets kredittinstitusjoner av 15. juli 1965.

IV. Utlån og innskudd fordelt på rentesatser.

A. Generelt.
Postene i denne oppgave skal være en spesifikasjon av tilsvarende poster i årsoppgaven til Bankinspek-
sjonen og Statistisk Sentralbyrå. Banken bør derfor påse at disse oppgaver er avstemt mot hverandre.
Tall- og bokstavbetegnelsene foran hovedpostene svarer til tall- og bokstavbetegnelsene på aktiva- og
passivasiden i årsoppgaven.

Dersom plassen på skjemaet blir for liten, kan spesifikasjonene gis i et vedlegg.

B. Utlån.
En oppgir her bruttobeløp (for en bloc-avskrivninger) som skal stemme med tilsvarende poster i års-
oppgaven til Bankinspeksjonen.

Under hver post spesifiseres beløpene etter rente- og provisjonssatser. På hver linje føres bare én kom-
binasjon av rente- og provisjonssats. Det angis for hvilket tidsrom provisjonssatsen gjelder, eller om
den er en engangsprovisjon.

Postene VII. A. 1. — VII. A. 6. Som utlån til forretningsbanker, sparebanker, kredittforeninger o. 1.,
livsforsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner regnes bankmessige fordringer hvor debitorbanken
har stilt sikkerhet eller tatt initiativet til transaksjonen.

For postene VII. B. 4. a.—e. refererer rentesats og beløp seg til utnyttet, provisjonssats til bevilget kasse-
kreditt. Mulige avvik fra dette noteres under merknader. Postene svarer til VII. B. 4. under «Diverse
spesifikasjoner» på side 6 i årsoppgaven til Bankinspeksjonen.

Utlån knyttet til avbetalingskontrakter spesifiseres etter utlånsformer, (veksler, vekselobl. og gjelds-
brev osv.) og etter rente- og provisjonssatser. Her tas med alle kreditter knyttet til avbetalingskon-
trakter som er diskontert eller belånt direkte av selgeren. Avbetalingskontrakter som er rediskontert eller
belånt av andre finansinstitusjoner, tas ikke med her, men føres bare under den utlånspost og rentesats
som gjelder mellom banken og den finansinstitusjonen som har rediskontert kontrakten. Totalbeløpet for
spesifikasjon av utlån knyttet til avbetalingskontrakter, skal svare til punkt A C D i oppgaven over
kreditter knyttet til avbetalingskontrakter, som sendes Statistisk Sentralbyrå pr. 31. desember 1967.

C. Innskudd fra andre enn banker.
Beløpene spesifiseres etter innskuddsform og rentesats. Innskudd under I. 7. «Andre innskudd i norske
kroner» spesifiseres på oppsigelsestid og rentesats.

D. I regning med norske banker.
Passivaposten II angis særskilt for statsbanker, forretningsbanker og sparebanker. Totalbeløpet for de
enkelte banker spesifiseres på oppsigelsestid og rentesats.





Utlån i alt (før
en bloc-avskrivninger)

Herav en bloc-
avskrivninger

M4'i*CPSIMVAVVICM
Wpla.2*'9V4V5V4A-lif.VP1.9Mil
WZMMVOL-3V9M60
.V84WV4.CVMWMPS4V1
,g)SKM9SWAVAMIM.Pkt
t-'341X4VMV5MV9Via

NVXMACriMalfVII. B. 6. Utlån Wrte.94MMVANi utenl. valuta 1560 'NOSV4816COOVOI

i Deres årsoppgave til Bankinspeksjonen)

Kode
 Rente-

% p. a.

Rente-
sats

0/, p. a.

Prov.-
sats
0/0

Utlånsformer

VII. B. 4. Kassekreditt
og byggelån i alt

a. Byggel. med
konverterings-
tilsagn fra
statens boligbkr.

Prov.-
sats0/0

M'% , W4VVV919V3V9S98Vi
Mttiet.N.5V.4 (43VXMMV
XA14.4tY4,90tV9V4CtV48K1

8884X9C8MViii
C14.485S.1441MMEI
giMiWWWWWW1
'IMVXMVMEMOi

1 541 tif4VMSEVAMOgi

Beløp
i hele tusen kr.

Utlånsformer Kode Beløp
i hele tusen kr.

VII. B. 4. e.: Forts.
1iMIVIV4VICEV31 teto"188VIWIX4V
).g.-184%1VMV4V4V48 #.95,19vmstevsevivw

1545 4M58MMVOIVANIte.I.V5MVXMOVIAl

VII. B. 5. Andre utlånb. Andre bolig-
byggelån

C. Skipsbyggelån

f4VM9SZVXIVW'
V4VMVIVM4V9M9gt1

1542 'MVPIXAVAMVA i

VAVVIMM4.91.W.104 j
V.M8VMVSMAlt j

1543 0844EMVPIAlgra

4iP404MMIOVAII
,8V141V9V9V9VIVX4t151

15501443s8V1VMZEOM

!SEMMOVAVIVIV4
'IMVIV4V915V4VMd. Andre byggelån 1544  )vvg.V3V49te4teM

e. Kassekreditt	 1,;'za.V	 ',aVi9,88,949PR
i WZVAVVAIWJA,,o'c'

ekskl. byggelån 1545 mitavommvi

Spesifikasjon av utlån knyttet til avbetalingskontrakter
diskontert eller belånt direkte av selgeren 1).

Spesifiseres på ut-
lånsformer (veksler,
vekselobl. og gjelds-
brev osv.), rente- og
provisjonssats

14M8VMVSCV.MIV9V.
600 latErga

1) Kreditter knyttet til avbetalingskontrakter rediskontert eller belånt av andre finansinstitusjoner tas ikke med.



•L 2. Termin
101601.5IMMVWX1e%
OVANIV5V9iSte9get
igtf.4.906168002V 

n . a. 	i hele tusen kr.

';.4..V4V4VIggiVECV4a1
g4t44,VICVAM4V4ViV9t

110 1.tiV9SAM008Sta

Innskuddsform	 Kode	 Rentesats	 Beløp

I. 1. Anfordring

a. 6 måneder	 121

b. 9	 122

c.12	 123

d.18	 124

Andre termininn-
skudd (spesifise-
res)

I. 3. Sparevilkår f."96P118VVV4V488V
1.9M4Wilg9SXMV
aVil.W913V9V4V4WAI

125

130

	Kodel Rentesats	 Beløp

	

% p. a.	 i hele tusen kr.

atesteweeteemerdeemetermai140 WilflatearallOd         

atfieSMOVIVIEVIV
NIVIVIVANIOVIVIV  150              

StglaVireltellaS
160 49418M9VIIMIVII

OSEVIMIVIVISM

,FIVISMOVIVISOVI
'fIVIVIMIVROVIEVIV

170 agmeestestot

B. Forretn.banker

	Oppsig. ;Rentesats 	Beløp
tid.	 % p. a.	 hele tusen kr.

,X-.9VX3V.	 'MUSV!,:t
VO.s.1V98V,V4iYA8V 9V94i

.3-VPIV4MV WigV9V9a-W9
'),§4V9Vii2VASVA WIMM9,-619

C. Sparebanker
Kode Oppsig. Rentesats

tid.	 Vo p. a.
M.949/M9S40 4,V1V4a0VM
MOMMV4V11 4V4VV9VA
Mi8P2 11I :EMMA

33 W.V2s 18V1VICIIMMilt

Beløp
i hele tusen kr.

31 32

Kode Kode
A. Statsbanker

	Oppsig. Rentesats	 Beløp
tid.	 % p. a .	 i hele tusen kr.

V9911,9W-19.M.q94, V (43t14V0990
1EZ4 1 X9VMS

9,4'9,Y.9V4V9S.9 1 Vt0.9941-1M
19PS'Ag:,)s,MZ8V, 18V.X4M91,2,V1,1 

Innskudd fra andre enn banker.
(j ft. passivapost I. i Deres årsoppgave til Bankinspeksjonen)

Innskuddsform

I. 4. 6 mndr. oppsig.

I. 5. 9 mndr. oppsig.

I. 6. 12 mndr. oppsig.

I. 7. Andre vilkår
(spesifiseres)

I regning med norske banker (passiva)
(jfr. passivapost II i Deres årsoppgave til Bankinspeksjonen)

Merknader:



Bankinspeksjonen
Klingenberggt. 7,
Postboks 1238
Vika-Oslo 1

Spesifikasjon av fordringer og gjeld
i utlandet pr. 31. desember

Oppgaven sendet Bankinspeksjonen
og Statistisk Sentralbyrå sammen
med årsoppgaven

Bankens navn Oppgaveår

Adresse Tlf.

Debitor- og kreditorland
Fordringer 1 ut-

landet i alti
(Inkl. utenl. sedler)

Av dette
I regning med

utenlandske banker2

Gjeld i utlandet
i 	 alti 	 (inkl. 	 utenl.

innskudd)

Av dette

Lån i utlandet3
Egne aksjer på

utenlandske
hender4

Europa

Belgia og
Luxembourg

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

Danmark

Finland

Frankrike

Italia

Nederland

Polen

Sovjet

Spania
Storbritannia og
Nord-Irland

Sveits

Sverige

Vest-Tyskland

Europa ellers

Afrika

Amerika

Brasil

Canada

U.S.A.

Amerika ellers

Asia Japan

Asia ellers

Australia og Oseania ellers

Internasjo-
nale foretak
og institu-
sjoner (spe-
sifiseres)

SAS

Summen avstemmes med summen i kolonnen «Av dette utlandet» i årsregnskapets balansekonto.
2 Aktivapost Ill i årsregnskapet.
3 Passivapost V og VI i forretningsbankenes skjema for årsregnskap.

Passivapost X i forretningsbankenes skjema.

Dato Underskrift

St. S. 08.073





Postgiro
1-
g

ske
i ker

Forretningsbanker

Statsbanker

Forretningsbankerd
nl.
iker Sparebanker

Norges Bank, bundne
innsk.')
Norges Bank,
andre innsk.

Sparebanker

Nostro

Loro
For andres regning
i utenlandsk valuta

3. Innskudd på sparevilkår
4. Innskudd på 6 måneders

oppsigelse

5. Innskudd på 9 måneders
oppsigelse 

6. Innskudd på 12 måneders
oppsigelse

7. Andre innskudd i norske kr.

8. Innskudd i utenl. valuta

9.
I reg-
ning
med
norske
banker

ksjer
11.
Lan i

nor-
ske
ban-
ker

Statsbanker

Forretningsbanker

Norges Bank

Forretningsbanker

Sparebanker

tatskasseveksler
lendehaverobligasjoner
;pesifiseres på baksiden)

10.
I regn.
med
utenl.
banker

Nostro

Loro

Jtgifter 28. Fond

alt for avskrivning 29. Udisponert overskudd
En bloc-avskrivning i alt
(post 8-13) 30. Inntekter

alt etter avskrivning

.

I alt

(inspeksjonen 	 Månedsoppgave for forretningsbanker
oks 1238, Vika-Oslo 1 	 (Pr. siste virkedag i måneden)

Oppgaven sendes Bankinspeksjonen senest 8 dager etter at regnskapsmåneden er slutt.
En kopi av oppgaven sendes samtidig direkte til Statistisk Sentralbyrå, Oslo-Dep.
Rettledning for utfyllingen er gitt i særskilt rundskriv. /1/3

kens navn 	 Adresse 	 Tlf nr. 	Regnsk.mnd. og -år

Aktiva 	 I alt
	

Av dette utlandet I 	 Passiva
	

I alt
	

Av dette utlandet

Norske sedler
	 1000 kr. 	 1000 kr. 	 1000 kr. 	 1000 kr.

og skillemynt m.v. 	 1. Innskudd på anfordring
old- Utenlandske sedler

og skillemynt 	 2. Termininnskudd

12. Innskudd fra og lån i
Sparebanker 	 utenl. banker i utenl. valuta

rske
rI ker Kredittforeninger o. I. 	 13. Aksepter for andres regning

Forsikringsselskaper
Andre finansinstitu-
sjoner 

14. Ihendehaverobligasjonslån

15. Forvaltningsbevis/Andelsbevis

lantobligasjonslån
Veksler (norske og utenlandske,
ink!. rekambio)

Jekselobl.- og gjeldsbrevlån

<assekreditt og byggelån

kndre utlån i norske kroner

Brutto utlån for en
bloc-avskrivning

16. Pantegjeld i bankbygn.(er)
og i overtatt fast eiendom

17. Andre lån

18. Bankremisser, adviserte
sjekker og inkasso

19. Dekte, udisp. remburser

20. Andre remburskreditorer
21. I regning med hovedkontor,

filial eller avdeling

Jtlån i utenl. valuta
	

22. Ikke hevet utbytte

lembursdebitorer 	 23. Iliknede, ikke betalte skatter

Egne 	 I Pålyd. beløp
iksjer 	 I kr.  	 24. Påregnede skatter for 19....
regning med hovedkontor, 	 25. Andre passiva (spesifiser):

ilial eller avdeling

:ast(e) eiendom(mer), aksjer i
Iselskap(er) og leieboerinnsk.

nventar, transp.midler m.v.

)vertatt fast eiendom

kndre aktiva (spesifiser):

26. Ansvarlig lånekapital

27. Aksjekapital

30000. 12-66. W. & J. As.

r lov om skattefrie fondsavsetninger av 14. desember 1962.



Diverse spesifikasjoner

Aktiva-
post 5
(lhende-
haverobl.
i alt)

Statsobligasjoner

I 	 alt
1000 kr.

Av dette norske stats-
garanterte, 1000 kr.

_
Belånte
ihendeh.obl.
aksjer og
utlåns-
dokumenter
(ekskl.

rediskon-
teringer)

Påly-
dende

Ihendehaverobl.
1001

Aksjer
1

Statsbankobligasjoner Lånedokumenter

Obl. utstedt av statsforetak
Låne-
beløp

Ihendehaverobl.
Fylkes- og kommuneobl.
(inkl. komm. foretak) Aksjer

Kredittforeningsobl. o.l. Lånedokumenter

Andre norske ihendehaverobl.
Av «Aksepter for andres regning»
gjelder vekselfinansiering i utlandetUtenlandske ihendehaverobl. —

I alt

Av «Garantier for
kunder» gjelder

Merknader:

Vekselfinansiering
i utlandet

Av dette

Norske stats- og statsgaranterte obligasjoner som
forfaller til betaling innen 5 Ar. (Bokført beløp)
Norske stats- og statsgaranterte obligasjoner med
lengre tid enn 5 år til forfall. (Bokført beløp) Andre lån

i utlandet

IAv dette deponert som sikkerhet for
ansvar overfor Forretningsbankenes
sikringsfond og for lån m.v.

Forfall innen 5 år

Lengre tid enn 5 år
til forfall

Aktiva-
post 11

Byggelån med konverterings-
tilsagn fra statens boligbanker

Bevilget
1000 kr.

Disponert
1000 kr.

Andre boligbyggelån

Skipsbyggelån

Andre byggelån

Kassekreditt (ekskl. byggelån)

I	 alt

Redis-
kon-
teringer

Norges Bank
1000 kr.

Innenlands ellers

Utlandet

Apnede, udekte remburser

Valuta-terminforretninger

Garanti overfor Forretningsbankenes sikringsfond

Garantier
for kunder

Grense etter forretningsbanklovens § 21, 3. ledd

I 	 alt

Sikret som nevnt i forretnings-
banklovens § 23, 4. ledd,
jfr. lovens § 21, 6. ledd

1000 kr. Det bekreftes at regnskapsutdraget med spesifikas
er i samsvar med bankens boker:

Av særlig ubetydelig risiko,
forr.banklovens § 21, 4. ledd

Reduksj. etter disp. (§ 21, 5. ledd)

Netto

Dato

Tilgodehavende i innen- og utenlandske banker (ekskl. Norges Bank)
på anfordring eller med en oppsigelsestid på høyst en måned

Av
dette

Norske forretningsbanker

Underskrift

Norske sparebanker
Gjeld til innen- og utenlandske banker på anfordring eller med en
oppsigelsestid på høyst en måned

Underskrift

Av
dette

Norske forretningsbanker

Norske sparebanker
Underskrift



04

Postgiro 	 05

Forretningsbanker 	 06

Sparebanker 	 07

Forretningsbanker 	 45

Sparebanker 	 46

8.
I reg-
ning
med
norske
banker

og skillemynt 	 02

Norges Bank,
bundne innsk. , ) 	 03

Norges Bank,
andre innsk.

ig
KI
rske
nker
v.

08

regning med utenl. banker 09

Statskasseveksler 	 10

Ihendehaverobligasjoner
(spesifiseres på baksiden) 	 11

2. Termininnskudd 	 38

3. Innskudd på sparevilkår

4. Innskudd på 6 måneders
oppsigelse

5. Innskudd på 9 måneders
oppsigelse

6. Innskudd på 12 måneders
oppsigelse

7. Andre innskudd

39

40

41 

42 

43

44Statsbanker

9. I regning med utenl. banker 47

En bloc-avskrivning
i alt (post 8-12) 35

33Utgifter

I alt for avskrivning 34

Avsetning til
senere års skatter 	 59

16.
Fond

og
avset-
ninger

Gavereguleringsfond 57

Kursreguleringsfond 58

17. Garanti av Sikringsfondet 	 60

18. Inntekter 	 61

I alt etter avskrivning 	 36 I alt 	 62

Garanti av Sikringsfondet 	 32

kinspeksjonen
Doks 1238, Vika-Oslo 1

Månedsoppgave for sparebanker
(Pr. siste virkedag i måneden)

Oppgaven sendes Bankinspeksjonen senest 8 dager etter at regnskapsmåneden er slutt.
En kopi av oppgaven séndes samtidig direkte til Statistisk Sentralbyrå, Oslo-Dep.
Rettledning for utfyllingen er gitt i særskilt rundskriv.

nkens navn
	

Nr. 	 Adresse
	

Tlf. nr.

Aktiva 	 Kode
	

I alt
	

Av dette utlandet I 	 Passiva 	 Kode
	

I alt

Norske sedler
	 1000 kr. 	 1000 kr. 	 1000 kr.

sse- og skillemynt m.v. 	 01
	

1. Innskudd på anfordring 	 37
hold- Utenlandske sedler

Aksjer 	 12 	 10.
	 Norges Bank 	 48

Lån i
Statsbanker 	 13 	 norske Forretningsbanker 	 49

banker
Forretningsbanker 	 14

	
Sparebanker 	 50

ån
	 11. Pantegjeld i bankbygning(er)

Sparebanker 	 15 	 og i overtatt fast eiendom 51
rske

	

nker Kredittforeninger o.l. 16
	

12. Andre lån 	 52
v. 	 13. Bankremisser, adviserte
	Forsikringsselskaper 17

	
sjekker og inkasso 	 53

Andre finans-
institusjoner
	

18
	

14. Ilikn., ikke betalte skatter 	 54

Brutto utlån for en
	

15. Andre passiva (spesifiser):
bloc-avskrivning

Pantobligasjonslån 	 19
	

55

Veksler 	 20

ekselobl. og gjeldsbrevlån 21

Kassekreditt og byggelån 	 22

Andre utlån 	 23

Fast(e) eiendom(mer), aksjer
i gårdsselskap(er) og leie-
boerinnskudd
	

24

Inventar, transp.midl. m.v. 	 25

Overtatt fast eiendom 	 26

Andre aktiva (spesifiser):

27

	Sparebankens fond 	 56

I. 75000. 12-66. W. & J. As.

)r lov om skattefrie fondsavsetninger av 14. desember 1962.



Diverse spesifikasjoner

Aktiva-
post 5
(lhende-
haverobl.
i 	 alt)

Kode

Statsobligasjoner 	 63

I alt 	 Kode
1000 kr.

Av dette norske stats-
garanterte, 1000 kr.

—

Merknader:

Statsbankobligasjoner 	 64

Obl. utstedt av statsforetak 	 65
Fylkes- og kommuneobl.
(inkl. komm. foretak) 	 66

Kredittforeningsobl. 	 o. I. 	 67

—

Andre norske ihendehaverobl. 	 68

Utenlandske ihendehaverobl. 	 69

I alt 	 70

Av dette

Norske stats- og statsgaranterte obligasjoner som forfaller
til betaling innen 5 år. (Bokført beløp) 	 71
Norske stats- og statsgaranterte obligasjoner med lengre
tid enn 5 år til forfall. (Bokført beløp) 	 72
Av dette deponert som sikkerhet for
ansvar overfor Sparebankenes
sikringsfond for lån m.v.

Forfall innen 5 år 73
Lengre tid enn 5 år
til 	 forfall 	 74

Aktiva-
post 11

Byggelån med konverterings-
tilsagn fra statens boligbanker 	 75

Bevilget
1000 kr.

Disponert
1000 kr.

Andre boligbyggelån 	 76

Skipsbyggelån 	 77

Andre byggelån 	 78

Kassekreditt (ekskl. byggelån) 	 79

I alt 	 80

Belånte
ihendeh.-
obl., aksjer
og utlåns-
dokumenter
(ekskl. redis-
konteringer)

Ihendehaverobligasjoner 	81

Pålydende

1000 kr.
Lånebeløp

1000 kr.

Aksjer 	 82

Lånedokumenter 	 83
Det bekreftes at regnskapsutdraget med spesifikasp
er i samsvar med bankens bøker: I

Redis-
kon-
teringer

Norges Bank 	 84
1000 kr.

Innenlands ellers 	 85

Utlandet 	 86

Garanti overfor Sparebankenes sikringsfond 	 87
Dato

•

Garantier for kunder 	 88

Tilgodehavende i innen- og utenlandske banker (ekskl. Norges Bank)
på anfordring eller med en oppsigelsestid på høyst en maned 	 89

Underskrift

Av dette
Norske forretningsbanker 	 90

Norske sparebanker 	 91 Underskrift

Gjeld til innen- og utenlandske banker på anfordring eller med
en oppsigelsestid på høyst en måned 	 92

Av dette
Norske forretningsbanker 	 93

Underskrift

Norske sparebanker 	 94



_TGjenværende 	Beløp
lOpetid_ 	i 1000 kr.

J. år og mindre
	 Mellom  I og 3 år 

Fra 3 til 5 år

_

I alt

Statistisk Sentralbyrå
Dranniagensgt. 16, Oslo-Dep.
Tlf. 41 38 20

TILLEGGSOPPGAVE FOR BANKENES MÅNEDSSTATISTIKK

(DESEMBER OG JUNI)

Bankens navn

Oppgave pr. ......

Månedsoppgavens
passivapost A:

1_.

Innskudd fra og
lån i utenlandske
banker i utenlandsk
valuta

St.s. o8.06



Bankinspeksjonen
Klingenberggt. 7
Postboks 1238
VIKA - OSLO 1

//6
Oppgaven sendes Bankinspeksjonen
og Statistisk Sentralbyrå sammen
med Aisousavene.

TILLEGGSOPPGAVE

FOR FORRETNINGSBANKER OG SPAREBANKER.

SPESIFIKASJON AV INNSKUDD FRA ANDRE ENN BANKER.

Forretningsbankenes filialer gir egne oppgaver.

Bankens navn og adresse

Antall konti og innestående belOp pr. 31/12 1967

Skattefrie
innskudds-
kontil)

Poster i regnskapet:

1.6.	 12 mndr. oppsigelse
Antall konti

BelOp i 1000 kr.

1.7.	 Andre (i norske kroner)
Antall konti

Belop i 1000 kr.

I alt
Antall konti

BelOp i 1000 kr.

Sjekk-
disponiblt
lOnnskonti

Ill. 	 Anfordring
Antall konti

BelOp i 1000 kr.

1.3. 	 Sparevilkår
Antall konti

BelOp i 1000 kr.

1.7.	 Andre (i norske kroner)
Antall konti

BelOp i 1000 kr.

I alt
Antall konti

BelOp i 1000 kr.

Driftsreguleringsfondet for fiskere
2) Antall konti

BelOp i 1000 kr. _
1) Etter landsskattelovens 44, byskattelovens f 38, begges annet ledd punkt 4,

og kgl. res. av 7/7 1967.
2) Etter lov av 11/3 1966, nr. 4.

Dato
	

Underskrift



Pica / 1 7
Oppgaven sendes Bankinspeksjonen
og Statistisk Sentralbyrå sammen
med måned soppgavene.

Bankinspeksjonen
Klingenberggt. 7
Postboks 1238
VIKA - OSLO 1

TILLEGGSOPPGAVE

FOR FORRETNINGSBANKER OG ARE

SPESIFIKASJON AV INNSKUDD FRA ANDRE ENN BANKER.

Banker med filialer gir en samlet oppgave for hovedkontor og filialer

[---

Bankens navn og adresse

Antall konti og innestående beløp pr. siste virkedag i måneden

Skattefrie
innskudds-
kontil)

,

Poster i månedsoppgaven:

6. 	 12 mndr. oppsigelse

Kode

42
Antall konti

BelOp i 1000 kr.

7. 	 Andre (i norske kroner) 43
Antall konti

BelOp i 1000 kr.

I alt
Antall konti

BelOp i 1000 kr.

Sjekk-
disponible
lønnskonti

,

1. 	 Anfordring 37
Antall konti

BelOp i 1000 kr.

3. 	 Sparevilkår 39
Antall konti

BelOp i 1000 kr.

7. 	 Andre (i norske kroner) 43
Antall konti

BelOp i 1000 kr.

I alt
Antall konti

BelOp i 1000 kr.

1) Etter landsskattelovens § 44, byskattelovens § 38, begges annet ledd punkt 4,
og kgl. res. av 7/7 1967.

Dato Underskrift



5 5

VEDLEGG 2: Regnskapsforskrifter og kunngjøringsformularer for forretnings-

banker og sparebanker.

I. Regnskapsforskrifter for forretningsbanker

2. KunngjOringsformular for forretningsbanker

3. Regnskapsforskrifter for sparebanker

4. Kunngjøringsformular for sparebanker



Ptoti 2»Bankinspeksjonen
Klingenberggt. 7
Postboks 1238 Vika
OSLO 1

Oslo, 11. desember 1967

Rundskriv 9 /67

Til forretningsbankene

I. Innledning

1.	 Vedlagt oversendes skjemaer for årsregnskapet 1967 og måneds-

oppgaver for desember 1967 og året 1968. Skjemaer nevnt under pkt. 2.d

og 2.g vil bli sendt senere. For å få en god og aktuell bankstatistikk

er det viktig at bearbeidingen kan komme i gang så snart som mulig.

Bankinspeksjonen vil c1.211fEL,&EILk121,122 at  de  frister for innsending av 

avene som er itt a sk emaenes forsid 0 e overholdes.II • • 

2.	 Arsoppgaven omfatter følgende:

a. Arsregnskap.

Det ma påses at attestasjonene pa forsiden av regnskapsskjemaet

er datert og påført alle de underskrifter som kreves og at

bilagene vedligger. Regnskapet til Statistisk Sentralbyrå kan

dog sendes bare med hovedbokholderens/regnskapssjefens under-

skrift.

b. Særskilte årsregnskaper for hovedkontoret og for hver enkelt

filial eller avdelingskontor.

Disse regnskaper kan sendes bare med hovedbokholderens/regnskaps-

sjefens eller vedkommende filialbokholders underskrift. De

filialer eller avdelingskontorer det her gjelder, er bankavdel-

inger med eget styre, men det kan i enkelte tilfelle bli gitt

særskilt pålegg også om å sende inn regnskap for bankavdeling

uten eget styre.

C. Pirsregnskap(er) for datterselskap(er), derunder gårdselskap(er).

Om forståelsen av "datterselskap" viser en til 89, annet ledd

i lov om aksjeselskaper av 6. juli 1957.

d. Utlån til andre enn finansinstitusjoner (spesifikasjon etter

låntakergrupper).

Oppgaven gis samlet for hovedkontor og filialer.

e. Innskudd over 100 000 kroner (spesifikasjon etter innskyter-

grupper).

Oppgaven gis samlet for hovedkontor og filialer.
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Hovedbok 

f. Spesifikasjon av fordringer og gjeld i utlandet.

Oppgaven gis samlet for hovedkontor og filialer.

g. Tilleggsoppgave for spesifikasjon av innskudd fra andre

enn banker.

Oppgaven gis særskilt for hovedkontor og hver filial.

3. Dette rundskriv inneholder en del forskrifter for regnskapsforingen

og for foring av årsregnskapsoppgaven og månedsoppgavene, jfr. lov om

aksjeselskaper av 6. juli 1957 77, siste ledd. For oppgavene under

punkt 2 d. og e. ovenfor visr en til spesielle rettledninger. For

foring av oppgaven under punkt 2 f. ovenfor, se punkt 10.

Dette rundskriv sendes hvert år.  men det er påkrevet hver gangl

Ejore endrinaerostilfaelser. Bankinszeksjonen finner derfor å matte

understreke nodvendi heten av at  det hvert år  bliL.22a2_,Eimasått

at de f°rskrifter_Lan_E_LiII_12.14n_LlEL___EIEJII.E2E..2g ti1fa2L21.2_9m
,er gjort i år, er markert ved loddrette streker i maran.

IL__11217.911122fs..5nias

4. Det ma i alle banker fores en innbundet hovedbok som omfatter både

hovedkontor og filialer/avdelingskontorer. Hovedboken skal vise omset-

ningstall og saldi for hver maned. Den ma undergis revisjon. Hovedboken

ma være spesifisert i tilstrekkelig grad til at Bankinspeksjonen kan

kontrollere riktigheten av innsendte årsregnskaper og månedsoppgaver.

III. Vinnings- 	taa.skonto

Renter

Provisjon 

Agio/ 
disazio

Avgift til 
Sikrinaa:
fondet 

5. Renteutgifter og renteinntekter (utgiftspost I og inntektspost II).

Belo') som gjelder utlandet, fores opp i egen kolonne. Av praktiske hensyn

blir kassekredittprovisjon å ta med under renter og diskonto av utlån

(inntektspost II 7), mens annen provisjon forutsettes fort opp som sær-

skilt post (inntektspost IV). Agio (inntektspost V) er nettopost.

Eventuell netto disagio kan fores opp under utgiftspost V 3.

6. Utgiftspost IV Avgift til Forretningsbankenes sikringsfond.

Avgiften skal utgjøre 1 promille av forvaltningskapitalen pr. 31/12 1965,

jfr. forretningsbanklovens	 28. Avgiften gjelder året 1967. Hvis den

ikke er betalt for årets utløp, ma den samtidig fores opp som gjeld under

passivapost VII 11.
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Arbeidsgiver- 	Utgiftspost V. Arbeidsgiveravgiften til Folketrygden skal tas
avgift til 
Folketr denmed under utgiftspost V 1.

74 	 Når det gjelder skatter og avsetninger til skatter, viser en til

aksjelovens	 80 nr. 9, 	 83 nr. 6 og 7 og	 84, III nr. 4. Som det fremgår

av regnskapsskjemaet, skal den avsetning som er nevnt i Ç 80 nr. 9 b,

jfr.	 83 nr. 7, føres som gjeld, jfr. utgiftspost VI 2 og passivapost

VII 8. Det for lite eller for meget avsatte blir å fore under henholdsvis

utgiftspost VI 1 og inntektspost VII 3.

Reserve- 	8.	 Bestemmelser om reservefondet og avsetninger til dette er gitt i
fond

aksjelovens §§ 102-105.

Etter 103 punkt i. i aksjeloven skal minst en femtedel av års-

overskuddet tilføres reservefondet inntil fondet har nådd en størrelse

som svarer til minst halvdelen av aksjekapitalen, jfr. 102. Avsetninger

til investeringsfond etter loven av 28. juni 1952 om særlige skatte-

regler i samband med utbyggingsprogrammet for Nord-Norge og etter loven av

14. desember 1962 om skattefrie fondsavsetninger er i denne forbindelse

anse som overskuddsanvendelse. Avsetningsbeløpet skal derfor tas med i

beregningsgrunnlaget for reservefondstilskuddet etter 103 punkt 1.

I tillegg til det beløp som tilføres reservefondet etter 103

punkt 1 og uansett reservefondets størrelse, skal fondet etter 103 siste

ledd i aksjeloven tilføres minst så meget som banken for det enkelte år

utdeler som utbytte ut over 5 prosent av reservefond og innbetalt aksje-

kapital ved regnskapsårets begynnelse. Regnskapsårets begynnelse vil i

denne sammenheng si begynnelsen av det år regnskapsavleggelsen gjelder for.

I år med kapitalutvidelse kan bestemmelsen fore til lite akseptable

resultat. I slike tilfelle vil det kunne søkes om dispensasjon i henhold

til Ç 105 i aksjeloven. Søknaden skal i tilfelle stiles til Lønns- og

prisdepartementet og bor sendes gjennom Bankinspeksjonen.

Etter § 103 punkt 3 i aksjeloven skal også overkurs ved kapital-

utvidelser tilføres reservefondet. En gjør oppmerksom på at det beløp

som skal tilføres reservefondet etter denne bestemmelse, kommer i tillegg

til de beløp som skal tilføres fondet etter 103 punkt 1 og 103 siste

ledd. Beløpet vil imidlertid kunne reduseres med et beløp som tilsvarer

utgiftene ved kapitalforhøyelsen.

Gratialer 9.	 Utgiftspostene XI Gratialer og XII Tantiemer må spesifiseres slik
Tantiemer 

at det fremgår hvor meget som faller på henholdsvis representantskapets

medlemmer, styremedlemmene og funksjonærene, jfr. aksjelovens 84 V.

Skatter
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1

Godtgjørelser som ikke beregnes av nettooverskuddet, som f.eks. jule-

gratialer til funksjonærene, skal ikke tas med her, men under utgifts-

post II Lønninger, honorarer m.v.
Skattefrie 

Avsetninger til investeringsfond som nyttes etter vilkårene iavsetniner
etter lov loven, skal ikke føres over vinnings- og tapskonto.
av 14.des.-62

IV. Balansekonto

Fordringer 10.	 Fordringer og gjeld overfor utlandet spesifiseres i egen kolonne
og gjeld

årsregnskap og månedsoppgave. Dessuten spesifiseres beløpene i egetoverfor 
utlandet	 skjema (jfr. punkt 2 f. foran). Det bes påsett at disse spesifikasjonene

stemmer med beløpene i kolonnen "Av dette utlandet" i skjemaet for ars-

regnskap. Fordelingen på land skal ikke foretas etter valutaslag, men

etter debitor- resp. kreditorland. Avgjørende for om en fordrings-

eller gjeldspost vedrører utlandet er ikke om posten er stipulert i uten-

landsk valuta eller ikke, men om debitor, resp. kreditor, er utenlandsk.

Som utenlandsk regnes enhver person som har fast bopel utenfor Norge

(uansett statsborgerskap), og enhver virksomhet (også datterselskaper av

norske virksomheter) som ligger utenfor Norge. Personer med utenlandsk

statsborgerskap, som er fast bosatt i Norge, og datterselskaper i Norge

av utenlandske virksomheter regnes derimot som norske. SAS, LKAB's avdeling

J_ Narvik og Electric Furnace er regnet som utenlandske.

Kasse
Stempel-
perker
,Frimerker
Kuponger 
Sjekker

I regning 
med norske
banker
(tilgode-
havende)

11. Aktivapost I i regnskapet og aktivapost 1 i månedsoppgaven.

Kassebeholdningen skal heretter bare omfatte norske og utenlandske sedler

og skillemynt, jfr. 	 5, første ledd i lov om adgang til regulering av

penge- og kredittforholdene av 25. juni 1965 med senere endringer.

Bokstavene "m.v." vil bli sløyfet ved nytrykk av skjemaene. Stempel-

merker, frimerker, innløste ikke bokførte kuponger og sjekker m.v. skal

derfor ikke tas med her, men under post X Andre aktiva i regnskapet og

under post 20 Andre aktiva i månedsoppgaven.

12. Aktivapost II 1 i regnskapet og tilsvarende post i månedsopp-

gaven. Her tas med særkonti etter bestemmelser om skattefrie avsetninger,

jfr. lov av 14. desember 1962 om skattefrie fondsavsetninger,	 3.

Aktivapost II 4 og 5 i regnskapet og tilsvarende poster i månedsoppgaven.

Her føres kontotilgodehavender som ikke har karakter av utlån. Som slike

tilgodehavender regnes alle fordringer som debitorbanken ikke har stilt

sikkerhet for og som ikke er o. .stått etter initiativ fra debitorbanken.
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Eventuelle beløp for innskudd i Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt

kan fores opp under aktivapost II 6 i regnskapet og under tilsvarende

post (åpen linje) i månedsoppgaven, såfremt de kan regnes med som bank-

tilgodehavender etter de betingelser som er meddelt de berørte banker

gjennom Centralkassen.

På baksiden av månedsoppgaven skal det oppgis hvor meget av til-
sjon av

godehavende i ibankmellom- nnen- og utenlandske banker (ekskl. Norges Bank) og gjeld

værender	 til innen- og utenlandske banker er på anfordring eller med en oppsigelses-

tid på høyst en måned. Det skal også oppgis hvor meget av dette tilgode-

havende og denne gjeld gjelder norske forretningsbanker og norske spare-

banker. Det har vist seg at kortsiktige tilgodehavender i norske forret-

ningsbanker og sparebanker overstiger kortsiktig gjeld til de samme

banker med betydelige beløp. Årsaken antas i vesentlig grad å være at

avtalene er uklare, slik at tilgodehavender av kreditorbanken blir fort

som kortsiktige, mens de tilsvarende gjeldsposter av debitorbanken blir

fort som langsiktige. Det ma påses at tilgodehavender og de tilsvarende

gjeldsposter blir fort under samme kategori mellomværende i kreditorbank

og debitorbank.

Ihende-
haver-
obliga-
sjoner 

Låne-
bevis

13. Aktivapost III i regnskapet og aktivapost 3 i månedsoppgaven.

Som nostrokonti regnes bankens egne arbeidskonti i utenlandsk valuta i

utenlandske banker. Under aktivapost III 2 i regnskapet (bro) fores kun

overtrekk på utenlandske bankers arbeidskonti i norske kroner (jfr.

passivapost III 2 i regnskapet og tilsvarende post i månedsoppgaven).

Aktivapost III 3 i regnskapet og tilsvarende post i månedsoppgaven om-

fatter den del av passivapost inskudd i utenlandsk valuta og valutakonti

under posten I regning med norske banker (jfr. punkt 20) som er plassert

i utenlandske banker.

14. Aktivapost V i regnskapet og aktivapost 5 i månedsoppgaven.

Som ihendehaverobligasjonslån regnes partialobligasjoner utstedt av

staten, statsbanker, statsforetak, fylker, kommuner og kommuneforetak,

eller som er utstedt i samsvar med lov av 6. august 1897 av kreditt-

foreninger o.l. og private foretak, partialobligasjoner i lånebevislån

som er av en slik form at det etter 15 i penge- og kredittloven

(Lov av 25. juni 1965 om adgang til regulering av penge- og kredittfor-

holdene) bare kan tas opp etter samtykke av Finansdepartementet, og

dessuten partialobligasjoner i statens gjeldsbrevlån av 1957 (Tokkelånet).

Alle andre utlånsdokumenter regnes som utlån og tas med under aktivapost

VII i regnskapet. I særskilt vedlegg er det sitt en fullstendig liste 

over de papirer som kan regnes som ihendehaverobligasjoner.

isaatrla
med uten-
landske
banker
(tqgode-
havende)
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Aksler

De enkelte obligasjoner som går inn i aktivapost V, skal spesifiseres på

side 7 i regnskapsskjemaet. ILLLIII22_2.117_242p12aptimayen skal behold-

savltaas12h=2 12111aa2E 	 sifiseres	 us er. Hvilke trer

22..D.14.FalfOres.± de f°E.±j.L.3 1.1.2.21,..122EINE121.EK.Itt.

n-522_edlm.enev. Merk at partialobligasjoner i SAS lånebevislån skal

føres som utenlandske ihendehaverobligasjoner. Særskilt skal oppgis

summen av norske stats- og statsgaranterte ihendehaverobligasjoner som i

sin helhet forfaller til betaling innen 5 år og summen av slike obligasjoner

med lengre tid enn 5 år til forfall. Likeledes skal oppgis hvor meget av

disse poster er deponert som sikkerhet for ansvar overfor Forretnings-

bankenes sikringsfond og for Ian m.v.

15.	 Aktivapost VI i regnskapet og aktivapost 6 i månedsoppgaven.

I regnskapet skal denne post spesifiseres på side 8. 

Utlån til 
norske
banker og
andre 
finansin-

ELLME

16.	 Aktivapost VII A i regnskapet og aktivapost 7 i månedsoppgaven.

Under denne post føres alle utlån i norske kroner og i utenlandsk valuta

til norske banker, kredittforeninger o.1., forsikringsselskaper og andre 

finansinstitusjoner. Beholdning av forvaltningsbevis eller andelsbevis

utstedt av forretningsbanker eller sparebanker skal føres som utlån til

banker (aktivapost VII A 2 eller 3 i årsregnskapet og tilsvarende poster

i månedsoppgaven) når utstederen av beviset skal ta motverdien med i sin

låneportefølje (under aktivapcst VII B 1 i årsregnskapet og tilsvarende

post i månedsoppgaven), jfr. punkt 17. Som utlån til forretningsbanker

og sparebanker regnes også fordringer som debitorbanken har stilt sikker-

het for eller som er oppstått etter initiativ fra debitorbanken.

Gruppen Kredittforeninger o.l. omfatter følgende kredittinstitu-

sjoner:

De Norske Bykredittforeninger
Den Norske Hypotekforening for 2. pr. pantelån
Kjøbmennenes Kreditforening
Norges Hypotekforening for Næringslivet
Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk
Norges Landhypotekforening for 2. pr. pantelån
Norsk Bolighypotekforening for 3. pr. pantelån
Norges Skibshypotek A/S
Norges Skibshypotekforening
Norsk Skibs Hypothekbank A/S
Redernes Skibskreditforening
Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt
A/S Forretningsbankenes Finansierings- og Eksport-

kredittinstitutt
A/S Låneinstituttet for skipsbyggeriene
A/S Næringskreditt
Sparebankenes Obligasjonskasse A/S
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Forsikringsselskaper omfatter alle livs- og skadeforsikrings-

selskaper som star under Forsikringsrådets kontroll. Utlån til annen

forsikringsvirksomhet, som agenter og meglere, tas ikke med her, men

under Andre finansinstitusjoner. Gruppen Andre finansinstitusjoner

omfatter bl.a. A/S Investa, A/S Custos, Norinvest A/S, Fabin A/S,

Bokreditt o.l. og factoring- og leasingselskaper.

Andre	 17.	 Aktivapost VII B i regnskapet og aktivapostene 8-13 i måneds-
utlån 

oppgaven. Under disse poster føres alle andre utlån. Lånebeløpene

En bloc-	 føres brutto, dvs. uten fradrag av en bloc-avskrivning. En bloc-
avskriv-

avskrivningskontoen (bankens samlede en bloc-avskrivning) skal dog inine 	kke

føres opp som passivapost, men trekkes fra summen nederst på aktivasiden,

rubrikken foran utlånsbeløpene i regnskapet skal bankens samlede en

bloc-avskrivning fordeles slik den er fordelt og fratrukket i det offent-

liggjorte regnskap. Andresens Bank A/S, A/S Forretningsbanken - Den

=ER: Nordenfjeldske Kreditbank og A/S Bergens Skillingsbank har i samsvar med
bevis/
andels- 	gjeldende forskrifter fort pantobligasjoner som er knyttet til forvaltnings-

.

bevis
bevis på aktivasiden og summen av de løpende forvaltningsbevis på passiva-

siden i årsregnskap of: miinedsop70:aver. Disse forva

tegnet ved at banken foruten å garantere kapital og renter har forbeholdt

seg vesentlige beføyelser over pantobligasjonen, bl.a. er det banken som

avgjør når mislighold fra debitor bør medføre inndriving. Denne førings-

mate skal fremdeles gjelde. Det har vist seg at også andre banker har

lane- og garantiordninger som svarer til ordningen med forvaltningsbevis

i de tre forannevnte bankene uten at dette er kommet til uttrykk på samme

måte i status. En finner at det bør gjennomføres en likeartet bokføring

for så vidt angår slike poster. Ved deling av en pantobligasjon mot

andelsbevis skal således formidlingsbanken (dvs. den bank som forvalter

obligasjonen) ta med de andeler som er videresolgt dersom andelene er

garantert av banken eller den har påtatt seg gjenkjøpsplikt. Dette gjelder

enten banken har påtatt seg en forpliktelse til gjenkjøp ved forfall eller

på en bestemt dato eller etter en viss tid og eventuelt til avtalt kurs.

Summen av utstedte forvaltningsbevis og andelsbevis skal føres opp under

passivapost VI 3 i årsregnskapet og passivapost 15 i månedsoppgavene.

Veksler 	Som norske veksler regnes veksler med norsk trassat uansett om vekselen

lyder på norske kroner eller utenlandsk valuta. Tilsvarende skal veksler

med utenlandsk trassat, selv om vekselen lyder på norske kroner, regnes

som utenlandsk veksel. Veksler stilt som depot for egne Ian, skal tas

ltningsbevis er kjenne-
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Rediskon- med under bankens vekselbeholdning. Rediskonterte veksler holdes
teringer derimot utenom balansen, men beløpet skal spesifiseres på side 6 i regn-

skapet og på baksiden av månedsoppgaven, jfr. punkt 23 nedenfor. Kasse-

Kasse-	 kreditt og byggelån skal omfatte alle byggelån uansett låneform. Posten
kreditt oz.

bygselån 	skal spesifiseres på side 6 i regnskapsskjemaet og på baksiden av måneds-

oppgaveskjemaet. Som bevilgede beløp skal tas med alle lånebevilgninger

som styret har gitt, unntatt de bevilgninger som er falt bort. Som

disponerte beløp skal føres opp bruttobeløp (dvs. uten fradrag av en

bloc-avskrivning). Summen av disponerte beløp skal derfor svare til

Lånebevis aktivaposten Kassekreditt og byggelån. Lånebevis som etter bestemmelsene

unkt 14 foran ikke kan tas med u_1143221.L.L.LnagRELIEEL2g.

ii11.112L222.81aYL

I2,22.-2LET-L2LJ2229,121-_maneds°
av banker, føres under aktiva ost VII A

2.91.4127a.ay 7irnånedsopaven, jfr.kt 16 foran
....latet_ernmt

et engasjement (a-metaforretning), skal

egen del av engasjementet.

18. 	 Aktivapost VIII 1 og passivapostene VI 1 og VII 2 og 3 i regn-

Remburser skapet, aktivapost 14 og passivapostene 13, 19 og 20 i månedsoppgaven.

a. Apnede, udekte remburser skal ikke tas med i balansen, men fores

opp på side 6 i regnskapsskjemaet og på baksiden av månedsoppgaveskjemaet.

b. Dekte, udisponerte remburser oppfattes som gjeld til kunden eller

den utenlandske bank som har overført dekningsbeløpet og fores under

passivapost VII 2 i regnskapet og passivapost 19 i månedsoppgaven.

Forskuddsremittert dekning av eksportremburser fra utenlandske banker og

dekte, udisponerte importremburser skal tas med her. Merk at dekte

importremburser i utenlandsk valuta skal tas med under denne post, selv

om banken i sine bøker ikke fører slike remburser over de ordinære

remburskonti. I slike tilfelle skal aktivapost III 1 i regnskapet og

tilsvarende post i månedsoppgaven vise innskudd i utenlandske banker

uten fradrag av dekte remburser i utenlandsk valuta.

C. Kontantremburser som først blir dekt etter at utbetaling til

eksportøren har funnet sted, fores under aktivapost VIII I i regnskapet

og aktivapost 14 i månedsoppgaven.

med  under aktivapost VII B 5 

arsadaman_211.21.122Et
. Når to eller flere banker deler

hver av bankene bare ta med sin
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d. Disponerte kredittremburser oppfattes som både gjeld og ford-

ringer med like store beløp på aktiva- og passivasiden. Har banken selv

avgitt aksept, føres beløpet under passivapost VI 1 i regnskapet og

passivapost 13 i månedsoppgaven med motpost på aktivasiden under post

VIII 1 i regnskapet og 14 i månedsoppgaven. Har korrespondentbanken

avgitt aksept for bankens regning, fores beløpene under passivapost VII 3

i regnskapet og passivapost 20 i månedsoppgaven med motpost under aktiva-

post VIII 1 i regnskapet og aktivapost 14 i månedsoppgaven.

e. Rembursfordringer og -gjeld overfor utlandet skal spesifiseres i

kolonnen "Av dette utlandet". Rembursfordringer overfor utlandet opp-

står i forbindelse med kreditteksportremburser som er akseptert av banken

for regning av den utenlandske korrespondentbank. Beløpet spesifiseres

i kolonnen "Av dette utlandet" ut for aktivapost VIII 1 i regnskapet og

aktivapost 14 i månedsoppgaven. Motposten som føres under passivapost

VI 1 i regnskapet og passivapost 13 i månedsoppgaven, oppfattes som en

gjeld til bankens norske kunde. Rembursfordringer overfor utlandet kan

også oppstå i forbindelse med kontanteksportremburser når banken betaler

ut rembursbeløpet til eksportoren for dekningsbeløpet er overført fra

den utenlandske bank. Beløpet spesifiseres i kolonnen "Av dette utlandet"

ut for aktivapost VIII 1 i regnskapet og aktivapost 14 i månedsoppgaven.

f. Rembursgjeld overfor utlandet oppstar i forbindelse med aksepterte

kredittimportremburser. Har banken selv avgitt aksept, spesifiseres

beløpet i kolonnen "Av dette utlandet" ut for passivapost VI 1 i regn-

skapet og passivapost 13 i månedsoppgaven. Har den utenlandske korrespon-

dentbank avgitt aksept for bankens regning, spesifiseres beløpet i kolon-

nen "Av dette utlandet" ut for passivapost VII 3 i regnskapet og passiva-

post 20 i månedsoppgaven. Tilsvarende føring får en også når en annen

utenlandsk bank enn korrespondentbanken som ledd i en rembursforretning

avgir aksept for bankens regning. I disse tilfeller føres motposten

under aktivapost VIII 1 i regnskapet og aktivapost 14 i månedsoppgaven

som en fordring på bankens norske kunde. Rembursgjeld overfor utlandet

kan også oppstå i forbindelse med forskuddsremittert dekning av kontant-

eksportremburser fra utenlandsk bank. Posten spesifiseres i kolonnen

"Av dette utlandet" ut for passivapost VII 2 i regnskapet og passivapost

19 i månedsoppgaven.

Valuta-	 19.	 Valuta-terminforretninger skal ikke tas med i balansen, men be-
t
orr
ermin

-
-

løpet skal fores opp på side 6 i regnskapsskjemaet og på baksiden avfet

21= 	 månedsoppgaveskjemaet.
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Innskudd 20. Passivapost I i regnskapet og passivapostene 1-8 i månedsopp-

gaven. Under posten Andre innskudd i norske kroner skal en ta med

spesielle innskuddsformer som livssparing, ungdomssparing o.l. Posten

Innskudd i utenlandsk valuta omfatter alle valutainnskudd fra andre enn

banker, som ikke har karakter av Ian. Som slike innskudd regnes alle

konti i utenlandsk valuta som banken ikke har stilt sikkerhet for og

som ikke er oppstått etter initiativ fra banken. Den delen som gjelder

utenlandske innskytere, spesifiseres i kolonnen til høyre. Innenlandske

bankers valutakonti fores under passivapost II i regnskapet og passiva-

post 9 i månedsoppgaven (jfr. punkt 13 foran). Tallet på konti for de

ulike innskuddsformer skal gis opp i regnskapsskjemaet. I spesifikasjon-

en på side 6 i regnskapsskjemaet skal det gis opplysninger om bevegelsen

i innskuddsmassen (eksl. innskudd på anfordring og innskudd i utenlandsk

valuta).

21. Passivapost II i regnskapet og passivapost 9 i månedsoppgaven.

Posten omfatter slike forpliktelser som kreditorbanken skal ta med under_ _
akt ivapost II i regnskapet og akt ivapost 2 i månedsoppgaven, jfr. punkt

12 foran. Forskutteringer fra Den norske stats Husbank skal tas med

her og ikke trekkes fra utlån på aktivasiden.

22. Passivapost III i regnskapet og passivapost 10 i månedsoppgaven.

Posten Nostro omfatter bare eventuelle overtrekk på bankens nostrokonti

i utenlandske banker, jfr. punkt 13 foran. Lorokonti (på anfordring)

omfatter utenlandske bankers arbeidskonti i norske kroner, jfr. punkt 24

nedenfor.

23. Passivapost IV i regnskapet og passivapost 11 i månedsoppgaven.

Her skal en også ta med forpliktelser som det er stilt sikkerhet for

eller som er o..statt etter initiativ fra debitorbanken, 'fr. sunkt 16

foran. Som Ian i Norges Bank ma også tas med Ian mot 212221_2=2h21.E.
Derimot skal veksler som er overdratt Norges Bank ved endossement og

således virkelig er rediskontert - som nevnt foran under punkt 17 -

ikke tas med i balansen, jfr. punkt 26 nedenfor.

I rvi;ninf); 
med norske
banker
(gjeld)

Forskudd
fra
Husbanken

I reapin 
med uten-
landske 

banker
(sjeld)

Lan i
norske
banker

Lan i
Norges
Bank

Innskudd 24.	 Passivapost V i regnskapet og passivapost 12 i månedsoppgaven.
fra 	 lån

Her skal foruten Ian i utenlandske banker i utenlandsk valuta også tas
i utenl.
banker med innskudd fra utenlandske banker i utenlandsk valuta, jfr. punkt 22  
utenl. val.

foran og punkt 26 nedenfor.
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Andre Ian

Forskudd 
fra
Distrikt-
enes Ut-

IMELER-
fond

Lane-
2.1.1111eZ_

Veksel-
finansi-
ering
utlandet

Belånte
aktiva

Tilsagn
omzjen-
kjolo av

ihende-
haver-
obl.

25. Eventuelle lin som ikke kan tas med under passivapostene IV og V

i regnskapet og passivapostene 11 og 12 i månedsoppgaven, blir å fore

opp under passivapost VI 5 i regnskapet og passivapost 17 i månedsopp-

gaven så fremt de ikke gar inn under noen annen passivapost, jfr. punkt

26 nedenfor. Dette gjelder også utenlandske finansinstitusjoner som

ikke er banker. Forskutteringer fra Distriktenes Utby5girasfond ma ikke

trekkes fra utlån på aktivasiden, men føres opp som gjeld, enten under

passivapost VI i regnskapet, passivapost 17 i månedsoppgaven, eller under

passivapost VII i regnskapet, passivapost 25 i månedsoppgaven.

26. Ved låneordninger hvor banken påtar seg en forpliktelse som

låntaker, skal beløpet tas med i balansen. Dette gjelder således selv

om samme beløp er lånt videre på samme betingelser slik at banken i

realiteten bare er en formidler. Er banken derimot også formelt en

formidler, slik at den ikke påtar seg noen forpliktelser som låntaker,

skal lånet ikke tas med i bankens regnskap. Opptrer banken likevel som

garantist, skal beløpet tas med under garantiforpliktelser.

Ved vekselfinansiering i utlandet anvendes det forskjellig bok-

foring i bankene. Uansett på hvilken mate bokføringen skjer, skal vek-

selbeløpet tas med i balansen under passivapost VI 1 i regnskapet og

passivapost 13 i månedsoppgaven så fremt banken har avgitt aksept, men

blant garantiforpliktelser hvis banken har endossert vekselen. 	 Hvor

meget av posten Garantier for kunder som gjelder vekselfinansiering i

utlandet og hvor meget som gjelder andre Ian i utlandet, skal oppgis på

side 6 i regnskapsskjemaet og på baksiden av månedsoppgaveskjemaet.

Her skal en også gi opp hvor mye av posten Aksepter for andres regning

som gjelder vekselfinansiering i utlandet.

Belånte ihendehaverobligasjoner, aksjer og utlånsdokumenter

skal spesifiseres på side 6 i regnskapsskjemaet og på baksiden av

månedsoppgaveskjemaet.

27.	 Tilsagn om gjenkjøp av solgte ihendehaverobligasjoner, even-

tuelt til en bestemt kurs, skal tas med under garantiforpliktelser. I

den utstrekning det gjelder statsobligasjoner og obligasjoner garantert

av staten, kan det gjøres fradrag ved beregning av høyeste beløp for

garantiforpliktelser etter forretningsbanklovens 21, jfr. paragrafens

6. ledd.
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28. Det skal gis en spesifikasjon av "Andre aktiva" og "Andre

passiva" (aktivapost X og passivapost VIII i regnskapet, aktivapost 20

og passivapost 25 i månedsoppgaven).

pjorte	 Spesielt nevnes at eventuelle uoppgjorte skatteinnbetalinger
skatteinn-

skal oppgis.

29. Månedsoppgaven skal avgis for siste virkedag i måneden.

V. Frister for innsendin  av_222Elayene

Inn-	 30.	 Arsregnskapet skal sendes Bankinspeksjonen så snart det er be-
sendipas-

handlet av representantskapet, senest innennnen utgangen av april 1968.________
Oppgaven til Statistisk Sentralbyrå skal være inne innen 1. mars 1968.

En viser ellers til forsiden på regnskapsskjemaet og punkt 2 i rund-

skrivet, hvor det er gjort rede for hvilke bilag som skal folge med

oppgaven.

31. Månedsoppgaven og tilleggsoppgaven for spesifikasjon av innskudd

sendes Bankinspeksjonen med en kopi direkte til Statistisk Sentralbyrd.

Oppgavene mg være inne senest 8 dager etter at regnskapsmåneden er slutt.

Månedso.,.aven for desember sendes likevel ikke for forsla• til re nska

foreli Fer, slik at fullstendi balanse kan stilles o	 men senest

innen

32. Halvårsoppgavene over utlån til andre enn finansinstitusjoner,

se punkt 2 d, sendes inn som vanlig innen 1 maned etter halvårets utløp.
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Bankinspeksjonen
Klingenberggt. 7
Postboks 1238 Vika
OSLO 1

b!,6

Oslo, 11. desember 1967

Rundskriv 10/67

Til sparebankene

I. Innledning,

1.	 Vedlagt oversendes skjemaer for årsregnskapet 1967 og månedsopp-

gaver for desember 1967 og året 1968. Skjemaer nevnt under

pkt. 2.c og 2.f vil bli sendt senere.	 For a få en god og

aktuell bankstatistikk er det viktig at bearbeidingen kan komme i gang så

snart som mulig. Bankins eksjonen vil derfor innsk . er e at de frister

for innsendin av o P avene som er itt •a skjemaenes forside n0 e over 
-

holdes.

	

2. 	Årsoppgaven omfatter følgende:

a. Arsregnskap.

Det må påses at attestasjonene på forsiden av regnskapsskjemaet

er datert og påført alle de underskrifter som kreves og at

bilagene vedligger. Regnskapet til Statistisk Sentralbyrå kan

dog sendes bare med bokholderens/regnskapssjefens underskrift.

b. firsregnskap(er) for sparebankens gårdselskap(er).

C. Utlån til andre enn finansinstitusjoner (spesifikasjon etter

låntakergrupper).

d. Innskudd over 100 000 kroner (spesifikasjon etter innskyter-

grupper).

e. Spesifikasjon av fordringer og gjeld i utlandet.

f. Tilleggsoppgave for spesifikasjon av innskudd fra andre enn banker.

	3.	 Dette rundskriv inneholder en del forskrifter for regnskaps-

føringen og for foring av årsregnskapsoppgaven og månedsoppgaven. For

oppgaven under punkt 2.c og d, er det gitt en spesiell rettledning.

For føring av oppgaven under punkt 2.e, se punkt 8.

Dette rundskriv sendes hvert år, men det er påkrevet hver gang å 

Ej2E2222driEs2r2E_IllfaeLer_l Bankinspeksjonen finner derfor å måtte 

understreke nødvendigheten av at det hvert år blir nøy.f_gjennomgått slik 

at de forskrifter som erittblir fulgt. Deendringer pg tilføyelsersorn

er gjort i år, er markert ved loddrette streker i margen.



II._ Vinnings- og tapskonto

2

Renter

Provi--
sjon

2.1..E212L
disagio

At
til Sik-
rings-
fondet 

Arbeids-

E212E2f-

ELL:Li!.
Folke-

ygden

Skatter

Gaver

Rente-
fritt
Ian

Skattefrie
avsetning-_
er etter
lov av

,14.des.1962

4 •	Renteutgifter og renteinntekter (utgiftspost I og inntektspost I).

Beløp som gjelder utlandet, føres opp i egen kolonne. Av praktiske

hensyn blir kassekredittprovisjon å ta med under renter og diskonto av

utlån (inntektspost I 7), mens annen provisjon forutsettes fort opp som

særskilt post (inntektspost III).

Agio (inntektspost IV) er nettopost. Eventuell netto disagio kan føres

opp under utgiftspost V 3.

5. Utgiftspost IV Avgift til Sparebankenes sikringsfond. Avgiften

skal utgjøre promille av forvaltningskapitalen pr. 31/12 1965, jfr.

sparebanklovens § 35. Avgiften gjelder året 1967. Hvis den ikke er

betalt for årets utløp, ma den føres opp som gjeld under passivapost VI 4.

Utgiftspost V Arbeidsgiveravgiften til Folketrygden skal tas med

under utgiftspost V 1.

6. Utgiftspost VI Skatter. Som skatter ma enten anføres de skatter

som er betalt i løpet av året eller de skatter som er iliknet ved siste

likning. I siste tilfelle blir den del som ved årsskiftet ikke er be-

talt, å fore opp som gjeld under passivapost VI 2.

Dersom årets skatter helt eller delvis blir dekket av tidligere

avsetninger, passivapost IX 3, skal beløpet tas til inntekt under inn-

tektspost VII 2, og skattene utgiftsføres med fullt beløp.

7.	 Utgiftspost VIII Gaver til allmennyttige formal. Her skal føres

opp gaver bevilget av årets overskudd. Beløpet skal føres opp på balanse-

konto under post VII Andre passiva. Det overskudd som er grunnlaget for

gaveutdelingsretten etter sparebanklovens 30, vil were summen av ut-

giftspostene VIII, IX og X, eventuelt med fradrag av inntektspost VII.

Hvis banken har bevilget noe rentefritt lån, vil de ettergitte renter

være en gave. Rentene ma derfor inntektsføres i regnskapet og igjen

utgiftsføres som gave. Gavene bes spesifisert på en særskilt liste.

Avsetninger til investeringsfond, som nyttes etter vilkårene i

loven skal ikke føres over vinnings- og tapskonto.



III. Balansekonto

3

Kasse

2L2E2217
merker
Frimerker

Isasmi2E
Sjekker 

I rezninii
/med andre
banker
(tilgode-
havende)

8. Fordringer og gjeld overfor utlandet spesifiseres i egen kolonne

i årsregnskapet og i manedsoppgavene. Dessuten spesifiseres beløpet i

eget skjema (jfr, punkt 2.d foran). Det bes påsett at disse spesifika-

sjonene stemmer med beløpene i kolonnen "Av dette utlandet" i skjemaet

for årsregnskap. Fordelingen på land skal ikke foretas etter valutaslag,

men etter debitor- resp. kreditorland. Avgjørende for om en fordrings-

eller gjeldspost vedrører utlandet er ikke om posten er stipulert i

utenlandsk Valuta eller ikke, men om debitor, resp. kreditor, er uten-

landsk. Som utenlandsk regnes enhver person som har fast bopel utenfor

Norge (uansett statsborgerskap), og enhver virksomhet (også datterselskaper

av norske virksomheter) som ligger utenfor Norge. Personer med utenlandsk

statsborgerskap, som er fast bosatt i Norge, og datterselskaper i Norge

av utenlandske virksomheter regnes derimot som norske. SAS, LKABts

avdeling i Narvik og Electric Furnace er regnet som utenlandske.

9. Aktivapost I i regnskapet og aktivapost 1 i månedsoppgaven.

Kassebeholdningen skal heretter bare omfatte norske og utenlandske sedler

og skillemynt, jfr. § 5, første ledd i lov om adgang til regulering av

penge- og kredittforholdene av 25. juni 1965 med senere endringer.

Bokstavene "m.v." vil bli sløyfet ved nytrykk av skjemaene. Stempel-

merker, frimerker, innløste, ikke bokførte kuponger og sjekker m.v. skal

derfor ikke tas med her, men under post X Andre aktiva i regnskapet og

under post 16 Andre aktiva i manedscppgaven

10.	 Aktivapost II i i regnskapet og tilsvarende post i månedsopp-

gaven. Her tas med særkonti etter bestemmelser om skattefrie avsetninger,

jfr. lov av 14. desember 1962 om skattefrie fondsavsetninger .§ 3.

Aktivapostene II og III i regnskapet og aktivapostene 2 og 3 i måneds-

oppgaven. Under postene II b. og 5 i regnskapet og de tilsvarende poster

i månedsoppgaven føres kontotilgodehavender som ikke har karakter av ut-

lån. Som slike tilgodehavender regnes alle fordringer som debitor-

banken ikke har stilt sikkerhet for eller som ikke er oppstått etter

initiativ fra debitorbanken, Eventuelle beløp for innskudd i Central-

kassen for Bøndernes Driftskreditt kan føres opp under aktivapost II 6

i regnskapet og under tilsvarende post (åpen linje) i månedsoppgaven

såfremt de kan regnes med som banktilgodehavender etter de betingelser

som er meddelt de berørte hanker gjennom Centralkassen.

Fordrin-
ger ag.

gjeld 
overfor 
utlandet
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På baksiden av månedsoppgaven skal det oppgis hvor meget av til-

godehavende i innen- og utenlandske banker (ekskl. Norges Bank) og gjeld

til innen- og utenlandske banker er på anfordring eller med en oppsigel-

sestid på høyst en maned. Det skal også oppgis hvor meget av dette til-

godehavende og denne gjeld gjelder norske forretningsbanker og spare-

banker. Det har vist seg at kortsiktige tilgodehavender i norske forret-

ningsbanker og sparebanker overstiger kortsiktig gjeld til de samme

banker med betydelige beløp. Årsaken antas i vesentlig grad å være at

avtalene er uklare, slik at tilgodehavender av kreditorbanken blir fort

som kortsiktige, mens de tilsvarende gjeldsposter av debitorbanken blir

fOrt som langsiktige. Det ma påses at tilgodehavender og de tilsvarende

gjeldsposter blir fort under samme kategori mellomværende i kreditorbank

og debitorbank.

Ihende-	 11.	 Aktivapost V i regnskapet og aktivapost 5 i månedsoppgaven.

obliga-
haver- 

Som ihendehaverobligasjonslån regnes partialobligasjoner utstedt av

sjoner	 staten, statsbanker, statsforetak, fylker, kommuner og kommuneforetak,

eller som er utstedt i samsvar med lov av 6. august 1897 av kreditt-

Lane- foreninger o.l. og private foretak, partialobligasjoner i lånebevislån
bevis

som er av en slik form at det etter 15 i penge- og kredittloven

(Lov av 25. juni 1965 om adgang til regulering av penge- og kreditt-

forholdene) bare kan tas opp etter samtykke av Finansdepartementet, og

dessuten partialobligasjoner i statens gjeldsbrevlån av 1957 (Tokke-

lånet). Alle andre utlånsdokumenter regnes som utlån og tas med under

aktivapost VII i regnskapet. dl -Lyedlitter .Iseersl	 en full- 

stendig,listeozerleainreinessomihendliasjoner.

De enkelte obligasjoner som gar inn i aktivapost V, skal spesifiseres på

side 7 i regnskapsskjemaet. på baksiden av månelsamayen  skal beholdninger

av ihendehaverobligasion9r_spesifiseres i •rup er. Hvilke t ser obli a-

sjoner som skal foresideforsieru_tnevnte

!edle. Merk at partialobligasjoner i SAS lånebevislån skal fores som

utenlandske ihendehaverobligasjoner. Særskilt skal oppgis summen av

norske stats- og statsgaranterte ihendehaverobligasjoner som i sin helhet

forfaller til betaling innen 5 år og summen av slike obligasjoner med

lengre tid enn 5 år til forfall. Likeledes skal oppgis hvor meget av

disse poster er deponert som sikkerhet for ansvar overfor sparebankenes

sikringsfond og for lån m.v.



Aksjer 	12.	 Aktivapost VI i regnskapet og aktivapost 6 i månedsoppgaven.

I regnskapet skal denne post spesifiseres på side 8.

Utlån 	13.	 Aktivapost VII A i regnskapet og aktivapost 7 i månedsoppgaven.

ske 	Under denne post føres alle utlån til norske banker, kredittforeningernor 
banker	 o.1., forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner. Beholdning av

forvaltningsbevis eller andelsbevis utstedt av forretningsbanker eller

institu- sparebanker skal føres som utlån til banker (aktivapost VII A 2 eller 3 i
sjoner 

årsregnskapet og tilsvarende poster i månedsoppgaven) når utstederen av

beviset skal ta motverdien med i sin låneportefølje (under aktivapost

VII B 1 i årsregnskapet og tilsvarende post i månedsoppgaven), jfr.

punkt 14. Som utlån til forretningsbanker og sparebanker regnes også

fordringer som debitorbanken har stilt sikkerhet for eller som er

anken.

Gruppen Kredittforeninger o.l. omfatter følgende kreditt-

institusjoner:

De Norske Bykredittforeninger
Den norske Hypotekforening for 2. pr. pantelån
Kjøbmennenes Kreditforening
Norges Hypotekforening for Næringslivet
Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk
Norges Landhypotekforening for 2. pr. pantelån
Norsk Bolighypotekforening for 3. pr. pantelån
Norges Skipbshypotek A/S
Norges Skibshypotekforening
Norsk Skibs Hypothekbank A/S
Redernes Skibskreditforening
Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt
A/S Forretningsbankenes Finansierings- og Eksport-

kredittinstitutt
A/S Låneinstituttet for skipsbyggeriene
A/S Næringskreditt
Sparebankenes Obligasjonskasse A/S

Forsikringsselskaper omfatter alle livs- og skadeforsikrings-

selskaper som står under Forsikringsrådets kontroll. Utlån til annen

forsikringsvirksomhet, som agenter og meglere, tas ikke med her, men

under Andre finansinstitusjoner. Gruppen Andre finansinstitusjoner

omfatter bl.a. A/S Investa, A/S Custos, Norinvest A/S, Fabin A/S,

Bokreditt o.l. og factoring- og leasingselskaper.

Andre 	14.	 Aktivapost VII B i regnskapet og aktivapostene 8-12 i måneds-
utlån

oppgaven. Under disse poster føres alle andre utlån. Lånebeløpene 

En bloc- skal fores brutto, dvs. uten fradrag av en bloc-avskrivnin	 En bloc-
avskriv-
ning	 avskrivningskontoen (bankens samlede en bloc-avskrivning) skal dog ikke

føres opp som passivapost, men trekkes fra summen nederst på aktivasiden.
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Forvalt-
nings
bevis/
Andels-
bevis 

I rubrikken foran utlånsbeløpene i regnskapet skal bankens samlede

en bloc-avskrivning fordeles slik den er fordelt og fratrukket i det

offentliggjorte regnskap. Andresens Bank A/S, A/S Forretningsbanken -

Den Nordenfjeldske Kreditbank og A/S Bergens Skillingsbank har i samsvar

med gjeldende forskrifter fort pantobligasjoner som er knyttet til for-

valtningsbevis på aktivasiden og summen av de løpende forvaltningsbevis

på passivasiden i årsregnskap og månedsoppgaver. Disse forvaltningsbevis

er kjennetegnet ved at banken foruten å garantere kapital og renter har

forbeholdt seg vesentlige beføyelser over pantobligasjonen, bl.a. er det

banken som avgjør når mislighold fra debitor bør medføre inndriving.

Denne føringsmåte skal fremdeles gjelde. Det har vist seg at også andre

banker (forretningsbanker og sparebanker) har lane- og garantiordninger

som svarer til ordningen med forvaltningsbevis i de tre forannevnte bankene

uten at dette er kommet til uttrykk på samme måte i status. En finner at

det bør gjennomføres en likeartet bokføring for så vidt angår slike

poster. Ved deling av en pantobligasjon mot andelsbevis skal således

formidlingsbanken (dvs. den bank som forvalter obligasjonen) ta med de

andeler som er videresolgt dersom andelene er garantert av banken eller

den har påtatt seg en gjenkjøpsplikt. Dette gjelder enten banken har

påtatt seg en forpliktelse til gjenkjøp ved forfall eller på en bestemt

dato eller etter en viss tid og eventuelt til avtalt kurs. Summen av ut-

stedte forvaltningsbevis og andelsbevis skal føres opp under passiva-

post V 2 i årsregnskapet og passivapost 12 i månedsoppgaven.

Veksler stilt som depot for egne lån, skal tas med under bankens

vekselbeholdning. Rediskonterte veksler tas ikke med i balansen, men

beløpet skal spesifiseres på side 6 i regnskapet og på baksiden av

månedsoppgaven, jfr. punkt 18 nedenfor. Posten Kassekreditt og byggelån

skal omfatte alle byggelån uansett låneform. Posten skal spesifiseres

på side 6 i regnskapsskjemaet og på baksiden av månedsoppgaveskjemaet.

Som bevilgede beløp skal tas med alle lånebevilgninger som styret har gitt,

unntatt de bevilgninger som er falt bort. Som disponerte beløp skal som

tidligere fores opp bruttobeløp (dvs. uten fradrag av en bloc-avskrivning).

Summen av disponerte beløp skal derfor nå svare til aktivaposten Kasse-

kreditt og byggelån. Lånebevis som etter bestemmelsne_i_Runkt_Illonan

ikke kan tas med under aktivaostVirenskae - activaost5irriLfiLs -

2221,=.2 1....tas med under aktivapost VII _13 5 i regnskapet og aktiva-

post 12 i månedsoppgaven. Slike lånebevis utstedt av banker, fores under 

Rediskon-
_ELIE

Kasse-
±EalitLaE
braplan 

Lånebevis
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aktivapost VII A i årsoppgaven og aktivapost 7 i månedsoppgaven, jfr.

punkt 13 foran. Når to eller flere banker deler et engasjement

.	 (a-metaforretning), skal hver av bankene bare ta med sin egen del av
EMEISEL

engasjementet.

15. Aktivapost VIII 1 og 2 i regnskapet Forfaite renter og Opptjente,

1.142-E2alinza-ikke forfalte renter kan bare tas med hvis tilsvarende beløp er fort til
poster 

inntekt på vinnings- og tapskonto. Uopptjent diskonto ma i så fall være

trukket fra inntektene på vinnings- og tapskonto og tatt med under

passivapost VI 3. Påløpne renter av termininnskudd mg alltid være ut-

giftsført og tatt med under passivapost VI 4. Det skal ved årsskiftet

foretas en nøyaktig beregning av forfalte renter, opptjente ikke forfalte

renter og uopptjent diskonto. Dersom disse nøyaktig beregnede postene

ikke er med i regnskapet, mg de oppgis i styrets årsmelding.

16. Passivapost I i regnskapet og passivapostene 1-7 i månedsoppgaven.

Innskudd Under posten Andre innskudd skal en ta med spesielle innskuddsformer som

livssparing, ungdomssparing o.l. Tallet på konti for de ulike innskudds-

former skal gis opp i regnskapsskjemaet. I spesifikasjonen på side 6 i

regnskapsskjemaet skal det gis opplysninger om bevegelsen i innskudds-

massen (ekskl. innskudd på anfordring).

17. Passivapost II i t regnskapet og passivapost 8 i månedsoppgaven.

Posten omfatter slike for liktelser som kreditorbanken skal fore under

jfr. punkt 10 foran. Forskutteringer fra Den norske stats Husbank skal

tas med her og ikke trekkes fra utlån på aktivasiden.

18. Passivapost IV og V i regnskapet og passivapostene 10-12 i

månedsoppgaven. Under Lån i norske banker tas med forpliktelser som

det er stilt sikkerhet for eller  som er OD stått etter initiativ fra _
debitorbanken, jfr. punkt 13 foran. Som Ian i Norges Bank må også tas

med lån mot depot av veksler. Derimot skal veksler som er overdratt

Norges Bank ved endossement og således virkelig er rediskontert - som

nevnt foran under punkt 14 - ikke tas med i balansen. Forskutteringer

fra Distriktenes utbygaina!faaa ma ikke trekkes fra utlån på aktiva-_____
siden, men føres opp som gjeld, enten under passivapost V i regnskapet,

passivapost 12 i månedsoppgaven eller under passivapost VI i regnskapet,

med norske
bankei,

ImaLL1 )

Forskudd
fra
Husbanken

Lan

Lån i
norske
banker

Lån
Norges
Bank

Forskudd
fra Dis-
triktenes 

ijILMEILE3-
fond

passivapost 15 i månedsoppgaven.
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19.	 I månedsoppgaven skal en under passivapost 16 bare ta med postene

Fond Sparebankens fond, Gavereguleringsfond, Kursreguleringsfond og Avsetning

til senere års skatter. Alle andre fond og avsetninger føres spesifisert

under post 15 Andre passiva.

Belånte	 20.	 Belånte ihendehaverobligasjoner, aksjer og utlånsdokumenter
aktiva 

skal spesifiseres på side 6 i regnskapsskjemaet og på baksiden av måneds

oppgaveskjemaet.

21.	 Passivapost VI 1 i regnskapet og passivapost 13 i månedsoppgaven.

Bank- 	 Posten omfatter bare egne bankremisser, og ikke bankremisser trukket på
remisser

annen bank, f.eks. Fellesbanken A/S. De banker som av kontrollmessige

grunner forer hjelpekonto for "bankremisser" trukket på annen bank, må

derfor i regnskapsskjemaet og månedsoppgaven legge kontoens saldo (saldi)

til passivapost II hvis vedk. bank (banker) står i kredit eller trekke

den (dem) fra aktivapost II hvis vedk. bank (banker) står i debet.

Garanti	 22.	 Sparebanker som Sikringsfondet for sparebanker (garantikassen for
av Sik-

sparebanker) har stilt garanti for, skal fore garantibeløpet opp på
.E.L.E21:1
fondet	 begge sider i balansen.

23. Det skal gis en spesifikasjon av "Andre aktiva" og "Andre passiva"

(aktivapost X og passivapost VII i regnskapet, aktivapost 16 og passiva

post 15 i månedsoppgaven).

1J212:	 Spesielt nevnes at eventuelle uoppgjorte skatteinnbetalinger skal
Bjorte

oppgis.skatteinn-
betalinzer 

Pensjons-	 Pensjonspremiefond som etter gjeldende forskrifter i skattelovene
premiefond 

- er innbetalt til vedkommende forsikringsselskap eller pensjonskasse,

skal ikke tas med i balansen. Såkalte selvstendige premiefond, jfr. § 9

punkt 4 i kgl. res. av 19. desember 1958, må derimot tas med i balansen,

eventuelt under "Andre passiva", når de avsatte beløp ikke er innbetalt til

vedkommende forsikringsinstitusjon.

I styrets årsmelding bes det gitt opplysning om størrelsen av

pensjonspremiefond som ikke er med i balansen.

24. Månedsoppgaven skal avgis pr. siste virkedag i måneden.
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Iv. Frister for innsendin av oppgavene 

Innsen-	 25.	 Årsregnskapet skal sendes Bankinspeksjonen så snart det er be-
din 
fritter

-
handlet av forstanderskapet, senest innen utgangen av mai 1968. Opp-

gaven til Statistisk Sentralbyrå skal vare inne snarest mulig etter

årets utgang og senest innen 1. april 1968, og kan sendes for forstan-

derskapet har behandlet regnskapet. En viser ellers til forsiden av

regnskapsskjemaet og punkt 2 i rundskrivet hvor det er gjort rede for

hvilke bilag som skal folge oppgaven.

26. Månedsoppgaven og tilleggsoppgaven for spesifikasjon av innskudd

sendes Bankinspeksjonen med en kopi direkte til Statistisk Sentralbyrå.

Oppgavene må vare inne senest 8 dager etter at regnskapsmåneden er slutt.

repskaafore-

1122Ea2.1121niill..1a,4 -anse laa_ELL112=a24.12,111TILatillEnaLm
dis onerin_er av overskuddet. • e.:aven må i alle fall sendes innen

lltaanEn_aLiaallan_12E1.
27. Halvårsoppgavene over utlån til andre enn finansinstitusjoner,

se punkt 2 c, sendes inn i likhet med i fjor, innen 1 måned etter

halvårets utløp.
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VEDLEGG 3. Standard for balanseoppstilling

Aktiva Passiva

A. Fordringer

1. Gull

2. Sedler og skillemynt

3 0 Sjekkdisponible bankinnskott

4 0 Tidsinnskott

5. Veksler

6. Ihendehaverobligasjoner

7. Børsnoterte aksjer

8. Ikke-børsnoterte aksjer

9. Utlån

10. Forsikringskrav

11. Varekreditter

12. Annen ansvarlig kapital

13. Andre fordringer

CO Gjeld

2. Sedler og skillemynt i omløp

3. Sjekkdisponible bankinnskott

4. Tidsinnskott

5. Vekselgjeld

6. Ihendehaverobligasjonslan

7. Aksjekapital, børsnotert

8. Aksjekapital, ikke-børsnotert

9. Lån

10. Forsikringsforpliktelser

11. Varekreditter

12. Annen ansvarlig kapital

13. Annen gjeld

B. Realkapital	 D. Formue = fond og annen egen-
kapital

Aktiva i alt	 Passiva i alt

Merknader til vedlegg ... 3

Denne standard er fastsatt i samsvar med den internasjonale standard som

gjelder for nasjonalregnskapsoppstillinger. Aktivapostene gull, forsikringskrav

og varekreditter og passivapostene sedler og skillemynt i omløp, forsikrings-

forpliktelser og varekreditter vil ikke forekomme i forretningsbankenes og

sparebankenes balanser.

Sjekkdisponible bankinnskott omfatter i prinsippet alle innskott på

anfordring og andre innskottskonti som kan disponeres ved vanlige sjekker.

Veksler omfatter statskasseveksler, vareveksler og låneveksler. De to

siste vekseltyper var tidligere fort under utlån i bankstatistikken.

Aksjer deles i to grupper alt etter hvor vidt de er børsnoterte eller

ikke.

Annen ansvarlig kapital omfatter alle former for ansvarlig kapital utenom

aksjekapitalen.

De andre postene defineres som tidligere, bortsett fra utlån (lån) som

ikke lenger inkluderer veksler og ansvarlig lånekapital.
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VEDLEGG 4. Balanse for forretningsbanker og sparebanker

Skjema 4.1. Hovedbalanse

Balanseposter	 Beløp
Av dette
utlandet

Aktiva

1. Sedler og skillemynt
2. Sjekkdisponible innskott
3. Tidsinnskott
4. Veksler

a. Statskasseveksler
b. Vareveksler
c. Låneveksler

5. Ihendehaverobligasjoner
6 0 Aksjer, børsnoterte
7. Aksjer, ikke børsnoterte
8. Utlån
9 0 Annen ansvarlig kapital

10. Andre fordringer
a. Rembursdebitorer
b. Egne aksjer, pål. kr.
co I regning med hovedkontor og avdeling

11. Realkapital
a. Fast eiendom
b. Inventar, maskinelt utstyr, transportmidler etc.
CG Overtatt fast eiendom

12. Aktiva i alt

Passiva

1 0 Sjekkdisponible innskott
2. Tidsinnskott
3 0 Vekselgjeld

a. Egne veksler (aksepter)
b. Rediskonterte veksler

4. Ihendehaverobligasjonslån
5. Aksjekapital, børsnotert
6. Aksjekapital, ikke børsnotert
7. Lan
8. Annen ansvarlig kapital
9. Annen gjeld

a. Bankremisser etc.
b. Dekte, udisp. remburser
c. Andre remburskreditorer
d. Aksepter for andres regning
e. I regning med hovedkontor og avdeling
f. Ikke hevet utbytte
g. Annet

10. Fond og annen egenkapital

U. Passiva i alt
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Skjema 4.2. Spesifikasjon av aktivapost 2 og 3 og passivapost 1 og 2

Sektorer og innskottstyper

Aktiva 
Post 2	 Post 3

Sjekkdisp.	 Tids-
innskott innskott

Passiva 
Post 1	 Post 2

Sjekkdisp.	 Tids-
innskott innskott

A. Offentlig forvaltning m.v.
1. Statsforvaltningen
2. Trygdeforvaltningen
3. Kommuner

B. Finansinstitusjoner
1 , Norges Bank
2. Postgiro
3, Statsbanker
4. Forretningsbanker
5. Sparebanker
6. Private obl.utstedende

kredittinstitusjoner
7 0 Andre private finansieringsselskaper
8. Forsikringsselskaper

Co Andre innenlandske innskytere
1. Disponible kredittmidler
2. Anfordring
3. Termin
4. Sparevilkår
5. 6 måneders oppsigelse
6. 9 måneders oppsigelse
7.12 måneders oppsigelse
8. Bundne spareinnskott
9. Andre innskott i norske kroner

10. Innskott i utenl. valuta

D. Utlandet
1 0 Utenlandske banker

Nos tro
Loro

2. Andre utenlandske innskytere

E. Innskott i alt

Skjema 4.3. Spesifikasjon av aktivapost 5

Utsteder sektorer I alt
Av dette statsgarantert
med _sjenstående lOpetid 
Under 5 år Over 5 år

A. Offentlig forvaltning
1. Statsforvaltningen
2. Kommuneforvaltningen

B. Finansinstitusjoner
1. Statsbanker
2. Forretningsbanker
3. Private obl.utstedende kredittinst.

C. Offentlige og private foretak
1. Statsforetak
2. Kommuneforetak
3. Private foretak

D. Utlandet

E. I alt



Bevilget Ikke disponert
aktiva ost 8 C 3	 assiva ost 1 CUtlånstyper
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Skjema 4.4. Spesifikasjon av aktivapost 8 og passivapost 7

Aktivapost 8
Utlån

Sektorer og linetyper Passivapost 7
Lan

A. Offentlig forvaltning m.v.
1. Statsforvaltningen
2. Trygdeforvaltningen
3. Kaamuner

B. Finansinstitusjoner
1 0 Norges Bank
2. Statsbanker
3. Forretningsbanker
4. Sparebanker
5 0 Private obl.utstedende

kredittinstitusjoner
6. Andre finansieringsselskaper
7. Forsikringsselskaper

C. Andre innenlandske låntakere og långivere	
1. Pantobligasjonslån
2. Vekselobl. og gjeldsbrevlån
3. Byggelån og kassekreditt
4 0 Forvaltningsbevis/Andelsbevis
5. Andre Ian i norske kroner
6. Lån i utenlandsk valuta

D. Utlandet
1. Utenlandske banker
2. Utlandet ellers

E. I alt fOr en bloc avskrivning
- en bloc avskrivning

F. I alt etter en bloc avskrivning

Skjema 4.5 0 Spesifikasjon av bevilgede byggelan og kassekreditt og av disponible
kredittmidler (ikke disponert c)

1. Byggelån med konverteringstilsagn
fra statens boligbanker

2. Andre boligbyggelån

3. Skipsbyggelån

4. Andre byggelån

5. Kassekreditt ekskl. byggelån

6. I alt
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VEDLEGG 5. Debitor- og kreditorgruppering

11 Statsforvaltningen

12 Trygdeforvaltningen

13 Kommuner

131 Kommuneforvaltningen

132 Kommuneforetak

21 Norges Bank

22 Postgiro og Postsparebanken

23 Statsbanker

24 Forretningsbanker

25 Sparebanker

26 Private obligasjonsutstedende kredittinstitusjoner

27 Andre private finansieringsselskaper

28 Livsforsikringsselskaper m.v.

29 Skadeforsikringsselskaper m.v.

31	 Statsforetak

32 Utvalgte private aksjeselskaper

33 Andre private aksjeselskaper m.v.

34 Personlige næringsdrivende

35 Lønnstakere m.v.

40 Ikke-forretningsdrivende institusjoner

50 Utlandet

501 Utenlandske banker

502 Internasjonale organisasjoner

503 Utlandet ellers
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MERKNADER TIL VEDLEGG 5.

Debitor- og kreditorgrupperingen er tilpasset den generelle standard

for institusjonell klassifikasjon som er fastsatt for nasjonalregnskapet.

11	 Statsforvaltningen omfatter den sentrale statsforvaltning, dvs. statens

bevilgningsregnskap inkl 0 statens regnskapsførere, departementenes fond, pris

reguleringsfondene, statens pensjonskasser og skatteoppkrevere M.V.

12	 Trygdeforvaltningen omfatter folketrygden og andre offentlige trygde-

ordninger. De fleste av disse trygdeordninger er forvaltet av eller står under

Rikstrygdeverkets kontroll.

13	 Kommuner. Gruppen består av undergruppene Kommuneforvaltningen og

Kammuneforetak. Da bankene for tiden i mange tilfelle vanskelig kan skille

mellom disse grupper, vil en for de fleste regnskapsposter be om oppgaver for

kommunene samlet. En komite arbeider for tiden med revisjon av de kom-

munale regnskapsforskrifter. Etter hva Utvalget har brakt i erfaring vil det

i denne forbindelse bli gjort visse endringer i avgrensingen mellom kommune-

forvaltning og kommuneforetak som vil gjOre det lettere for bankene å skille

mellom disse to grupper. Når komiteinnstillingen foreligger, bør det over-

veies å erstatte gruppe 13 Kommuner med gruppene 13 Kommuneforvaltningen og

14 Kommuneforetak slik at alle regnskapsposter som skal sektorfordeles ,splittes

opp på disse to deler av kommunesektoren. Kommuner omfatter herreds-, by- og

fylkeskommuner, kommunale og interkommunale elektrisitetsverk, skoler, sykehus

OSV.

23	 Statsbanker. En liste over statsbankene vil bli satt opp.

26	 Private, obligasjonsutstedende kredittinstitusjoner. Byrået setter opp

liste over institusjonene.

27	 Andre private finansieringsselskaper. Liste over institusjonene settes

opp.

28	 Livsforsikringsselskaper ffl.V. Gruppen omfatter livsforsikringsselskaper,

private og kommunale pensjonsfond og -kasser og private trygdeordninger satt

opp av LO og NAF i forbindelse med tariffoppgjør.
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MERKNADER TIL VEDLEGG 5. (forts.)

29	 Skadeforsikringsselskaper m.v0 omfatter de ordinære skadeforsikrings-

selskaper, lokale brannkasser m.v. og et par halvoffentlige skadeforsikrings-

institusjoner.

31	 Statsforetak omfatter statens forretningsdrift og statskontrollerte

selskaper. Liste over foretakene blir satt opp.

32	 Utvalgte private aksjeselskaper. Sektoren består av utvalgte

aksjeselskaper ifOlge liste satt opp av Byrået.

34	 Personlige næringsdrivende. Her kammer den store masse av personlige

foretak og sektoren inkluderer også eiernes husholdninger.

35	 Lønnstakere m.v. omfatter resten av den personlige sektor, dvs.

personer som ikke har næringsinntekt som hovedinntekt.

40	 Ikke-forretningsdrivende institusjoner omfatter faglige, yrkesmessige,

humanitære og religiOse organisasjoner, sportsforeninger o.l.

50	 Utlandet omfatter personer som har sitt permanente bosted i utlandet

og foretak som driver sin virksomhet utenfor landets grenser.
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VEDLEGG 6. Næringsgruppering av foretak l)

01 Jordbruk og skogbruk

02 Fiske m.v.

03 Bergverksdrift

04 Industri

0401 Næringsmiddel-, drikkevare-og tobakksindustri

0402 Tekstil- og bekledningsindustri

0403 Tre-, mObel- og innredningsindustri

0404 Treforedlingsindustri

0405 Grafisk industri

0406 Leer- og gummivareindustri

0407 Kjemisk industri, kull- og mineraloljeforedling

0408 Jord- og steinvareindustri

0409 Primer jern- og metallindustri

0410 Jern-, metallvare- og maskinindustri

0411 Elektroteknisk industri

0412 Skipsbyggingsindustri

0413 Annen transportmiddelindustri

0414 Diverse industri

05 Bygge- og anleggsvirksomhet

06 Kraft- og vannforsyning

07 Varehandel

08 Eiendomsdrift

09 SjOtransport

10 Annen samferdsel

11 Andre tjenesteytende foretak

Standarden for institusjonell næringsgruppering er under revisjon.

Den någjeldende gruppering av foretak vil derfor bli endret så

snart den nye standard foreligger.
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VEDLEGG 7. Geografisk gruppering

a. Gruppering etter fylke
01 østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
13 Bergen
14 Sogn og Fjordane
15 More og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
18 Nordland
19 Troms
20 Finnmark

b. Gruppering etter handelsområde
1-2 Ostre handelsfelt

11 Ostfoldbyenes handelsområde
12 Hovedstadens handelsområde
13 Midtre og Nordre Hedmarks handelsområde
14 Gudbrandsdalen handelsområde
15 Vest-Oppland handelsområde
16 Ovre Buskerud handelsområde
17 Nedre Buskerud handelsområde
18 Vestfoldbyenes handelsområde
19 Telemark handelsområde
21 Ostre Sørlandet handelsområde
22 Vestre Sørlandet handelsområde

3 Vestre handelsfelt
31 SOndre Rogaland handelsområde
32 Nordre Rogaland og SOndre Hordaland handelsområde
33 Midtre Vestlandet handelsområde
34 Sunnmøre handelsområde

4 Midtre handelsfelt
41 Romsdal og Nordmøre handelsområde
42 SOndre Trøndelag handelsområde
43 Nordre Trøndelag handelsområde
44 SOndre Nordland handelsområde

Nordre handelsfelt
51 Vestfjorden handelsområde
52 Nordre Nordland og SOndre Trams handelsområde
53 Nordre Troms handelsområde
54 Finnmark handelsområde



VEDLEGG 8. Gruppering etter land

Europa

Belgia og Luxembourg

Danmark

Finland

Frankrike

Italia

Nederland

Polen

Portugal

Sovjet

Spania

Storbritannia og Nord-Irland

Sveits

Sverige

Vest-Tyskland

Østerrike

Europa ellers

Afrika

Amerika

Canada

USA

Amerika ellers

Asia

Japan

Asia ellers

Australia og Oseania ellers

Internasjonale institusjoner
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VEDLEGG 9. Skjemaforslag for sjekkdisponible innskott i andre banker (aktiva)

Skjema 9.1. Sjekkdisponible innskott i andre banker etter debitorgrupper og
rentesatser	 Saldotall

Debitorgrupper 

Rentesatser
(spesifiser	 I norske
de aktuelle	 kroner
satser)

I uten-
landsk
valuta     

1 4 Norges Bank

2. Postgiro

3. Forretningsbanker

4. Sparebanker

5. Utenlandske banker

Nostro
Loro
For andres regning

i utenl. valuta

I alt

Skjema 9.2. Sjekkdisponible innskott i andre banker etter geografiske omrader
og debitorgrupper. Saldotall

Debitorgrupper	 Forretnings-
	 Spare-

Geografiske omrad 	 --	 banker
	

banker

Geografisk gruppering som vedlegg 7

I alt
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VEDLEGG 10. Skjemaforslag for tidsinnskott i andre banker (aktiva)

Skjema 10.1. Tidsinnskott etter debitorgrupper, innskottsformer og rentesatser.
Saldotall

Rentesatser
Debitorgrupper og
	

(spesifiser	 I norske	 I uten-
innskottsformer	 de aktuelle	 kroner	 landsk valuta

satser)

1. Norges Bank
Bundne innskott
(spesifiser gjenstående
løpetid)

2. Forretningsbanker
Termininnskott
(spesifiser terminene)

Innskott på oppsigelse
(spesifiser oppsigelsestid)

3. Sparebanker
Termininnskott
(spesifiser terminene)

Innskott på oppsigelse
(spesifiser oppsigelsestid)

4. Utenlandske banker
Termininnskott
(spesifiser terminene)

Innskott på oppsigelse
(spesifiser oppsigelsestid)

I alt

Skjema 10.2. Tidsinnskott etter geografiske omrader og debitorgrupper.
Saldotall

Geo rafiske områder

Debitorgrupper Forretnings-
banker Sparebanker

Geografisk gruppering som vedlegg 7.

I alt
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VEDLEGG 11. Skjemaforslag for veksler

Veksler i norske kroner
	Veksler Av dette

i
Debitor- 1 alt Statskass 

uten- rediskon-

Arupper

	e- Vare- Låne 	 terte
valuta	 veksler

2)veksler	 veksler veksler

Debitorgruppering
som vedlegg 5.

alt

I) Bruttonettobegrepet er definert s. 23.	 Konti for en og samme kunde innen
hver enkelt vekselart summeres og for hver kolonne gis fOlgende opplys-
ninger:

Vekselart (f.eks. vareveksler)

Saldo ved
	

Netto Øking for
	 Netto nedgang for

periodens slutt
	

kunder som har
	

kunder som har
Okt sin vekselgjeld

	
fått sin veksel-

'eld redusert

2) Bankens samlede rediskonteringer.

Skjema 11.2. Veksler etter debitorgrupper og vekselarter.
Bruttoendringstall 1) 	 (Samme form som skjema 11.1.)

1) Bruttobegrepet er definert s. 24.	 For hver kolonne gis fOlgende
opplysninger:

Vekselarter (f.eks. vareveksler)

Sum debiteringer	 Sum krediteringer
(Sum nye veksler)	 (Sum innfridde

veksler)

Ved fornying av veksler tas bare avdragsbetalinger med.

Skjema 11.1. Veksler etter debitorgrupper og vekselarter,
Saldotall og bruttonetto endringstall 1)

Veksel-
arter



Debitor-
grupper

Geografisk6-,, ,

områder

Kommune- 	 Utvalgte Andre 	 Person-
Stats- 	 LOnns-

forvalt- 	 private 	 private lige
I alt	 fore-	 takere

ning og	 aksje-	 aksje-	 nærings-
tak 	m.v.

kommune-	 selskaper selskap- drivende
foretak	 er m.v.

Geografisk
gruppering som
vedlegg 7

I alt

Skjema 11.5. Låneveksler etter formål og debitorgrupper. Saldotall og brutto-
endrin stall 1)

Komm.-	 Utvalgte Andre	 Person-
Stats-	 LOnns-

for-	 private private lige
I alt	 fore-	 takere

valtning	 aksje-	 aksje-	 nærings-
tak	 m.v.

og komm.-	 selskap- selskap- drivende
foretak	 er	 er m.v.

Debitor-
N.„ grupper

oFormal
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Skjema 11.3. Veksler etter wring og debitorgrupper. Saldotall og brutto-
nettoendringstall 1)

Debitor-
gruppe

Nmrin er

Næringsgruppering
som i vedlegg 6

I alt

I alt
Stats-
foretak

Utvalgte
private
aksje-
selska • er

Andre 	Person
private 	 lige
aksjesel- 	 merings-
ska er m.v. drivende

1) Konti for samme kunde summeres for alle vekselarter.

Skjema 11.4. Veksler etter geografiske omrader og debitorgrupper.
Saldotall

1. Byggelån
a. Med konverteringstilsagn fra statens boligbanker
b. Andre boligbyggelån
C. Skipsbyggelån
d. Andre byggelån

2. Andre investeringsformål
a. Boligformål
b. Investeringsformål ellers

3. Konverteringsformål
a. Konvertering av egne byggelån

Boligbyggelån
Andre Ian

b. Konvertering av Ian ytt av andre
Boligbyggelån
Andre Ian

4. Utlån knyttet til avbetalingskontrakter
5. Andre formal

I alt
1) Fornyede veksler tas ikke med i endringstallene.
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Skjema 11.6. Veksler knyttet til avbetalingskontrakter. Saldotall og
bruttoendringstall 1)

Saldo ved	 Sum debet-	 Sum kredit-
periodens	 poster i	 poster i
slutt	 serioden	 .erioden

I. Diskontert av selger
1. Personbiler

a. Nye
b. Brukte

2. Andre biler
a. Nye
b. Brukte

3. Mopeder og motorsykler
4. Mobler
5. Fjernsynsmottakere
6. Andre forbruksvarer
7. Produksjonsutstyr

II. Diskontert av finansierings-
selskaper

I alt

1) Ved fornying av veksler tas bare avdragsbetalingene med.

Skjema 11.7. Veksler etter lopetid og vekselarter.
Tallet a kunder o saldotall

Vare-	 Lane-	 Veksler i
veksler	 veksler 	 utenlandsk valuta

.Tallet på	 Tallet på 
Beløp

	pa
BelOp	 belOD	 BelOpkunder	 kunder	 &	 kunder

A. Opprinnelig lOpetid
Inntil 1 maned
1 til 2 måneder
2 "	 3	 "
3 "
4 "	 6

" 12
12 " 24
Over 24 måneder

B. Gjenstående lOpetid
(Som under A)

C. Avviklet løpetid
(Som under A)

Sk . ema 11.8. Veksler etter diskontosatser. Saldotall
Bel0

Debitor-	 Diskonto- Veksler knyttet 	 Andre	 Veksler i
grupper	 satser	 til avbetalings-	 veksler i	 utenlandsk

kontrakter	 norske kr.	 valuta

Debitorgruppering
som i vedlegg 5

alt

Vekselarter

Lo etid
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VEDLEGG 12. Skjemaforslag for ihendehaverobligasjoner

Skjema 12.1. Beholdning av ihendehaverobligasjoner etter debitorgrupper,
sikkerhet o valutasla

\alutas lag
I alt I norske kroner 

Pålyd-	 Bok-
ende	 fOrt
verdi	 verdi

I utenlandsk valuta 
Pålyd- 	Bok-
ende	 fOrt
verdi	 verdiDebitor ru

Pålyd-	 Bok-
ende	 fOrt
verdi	 verdi

Debitorgruppering
som i vedlegg 5.

I alt

Av dette statsgaran-
terte obligasjoner

Skjema 12.2. Beholdning av ihendehaverobligasjoner etter nearing og debitor
: ru er. Pål, dende bel0

Debitor
grupper

Nmrin

Kommune- Stats- Utvalgte pri-
I alt	 vate aksje-

foretak foretak selska er

Andre private
aksjeselskaper
m.v.

Næringsgruppering
som vedlegg 6.

I alt 

I It

Skjema 12.3. Beholdning av
o debitor ru

Debitor-
rupper

Geografiske
områder

ihendehaverobligasjoner etter geografiske områder
er. Pål dende bel0

Kommune- Kommune- Stats-forvalt- foretak	 foretak
fling en

I alt

Utvalgte Andre
private	 private
aksjesel- aksjesel-
ska er	 ska er m.v.

Geografisk
gruppering
som vedlegg 7

I alt



	/M.	
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Skjema 12.4. Tilgang o3 avgang i behcldning av ihendehaverobligasjoner etter
debitorgrupper. PAlfienCe beta_

•

Beholdning

marke,;:et
aynnelse	 0

Debitorgruppering
som vedlegg 5.

I alt

Av dette stats-
garantert           

	•111.111.•	           

/i beholdning
Skjema 12.5. Tilgang og avganeav ihendehaverobligasjoner utstedt av kammune-

foretak, statsforetak, utvalgte private aksjeselskaper og andre
rivate ajesel&aper mv.etter ærìn . Pålydende beløp

Belaoldning	 Behold-
ning ved
periodens
slutt

Næringsgruppering
som vedlegg 6

I alt

Skjema 12.6. Beholing av ihendehFw2roblasjoner etter debitorgrupper,

"' 17 inn 	L'netifis

5-10 10-20
år

Over
20 år

Debitorgrupperin9
som i vedlegg 5s	

• 	 .	 •

I alt

Av dette statlgarancrt

Skjema 12.7. Beholdning av 4 %en;lehaverc)blisa*:= etter debitorgrupper,
sikkerh2t	 ,-adEns:7.7-2r,t,31	 Pglydende 1)e1013 

--Gjenstaende lopetid
Un:I.Pr 1-2	 2-3

- - ---

Deb itorgru: I c.:.t

Debitorgruppering
soin vedlegg 5

I alt

Av dette statsgarantert

ved per i-	 .	
Njç)p

Behold:-
fling vedDebitorgrupper
periodens
slutt

odens be
- -rn

 Avgang
Salg i

sering markedet

Næringer v-i peri-

odens be-
gvnnelse 

T-ilg7;ar 	

Lyteg-77---RjOp i 	 Amorti- Sali-I--
fling 	markedet sering markedet

1 år	 a, 	år
3-4

år
4-5 5-10

år

pinnelig lOpetil
TT,

I alt

10-20 Over
år 20år



Ave an
Amortisering 	-- 	Salg i markedet

Pålyd- Bok- Mar- 	 Pålyd- Bok- 	 Mar- 	 Pålydende
ende	 fOrt keds-2) 

ende	 fOrt	 keds-	 verdi
beløp	 beløp verdi	 beløp	 beløp verdi

Beholdning ved periodens slutt 

Bokført
verdi
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Skjema 12.8. Beholdning av ihendehaverobligasjoner etter debitorgrupper,
sikkerhet, valutaslap og nominell rente. Pål deride bel0

-- -..,..yalutaslag og
I norske kroner	 I utenlandsk valuta

--rentesatser
I alt

	osv 	 r	 r	 osv.Debitor ru

Debitorgruppering
som vedlegg 5.

alt

Av dette statsgarantert

Skjema 12.9. Oppgave over beholdning, tilgang og avgang av ihendehaver-
obli as oner 1)

Beholdning
ved per i-	 a.t.Hzi.jag 	 Kj Øp i markedet
odens be- Pålyd-	 Bok-	 Pa lyd-	 Bok=
gynnelse.	 ende	 fOrt	 ende	 fOrt
Pålydende beløp	 belOP	 belOp	 belOp
verdi

Skjema 12.9 . (f o r t s.)

1) Det kan bli aktuelt å fore inn tilleggsopplysninger om transaksjoner med
utlandet.

2) Innløsningsverdi.

Ihendehaverobliga-
sjonens nummerkode

TiluanD



Utvalgte
Kommune- Stats- private
foretak foretak aksjesel-

ska er

Andre
private
aksjesel-
ska er m.v.

74

VEDLEGG 13. Skjemaforslag for aksjer

Skema 13.1. Beholdnin•av børsnoterte aksjer etter debitor ru er

Debitorgrupper Pålydende verdi Bokført verdi

Debitorgruppering som vedlegg 5.

I alt

Skjema 13.2. Beholdning av børsnoterte aksjer etter næring og debitorgrupper.
Pal dende bel0

...,,.Debitorgrupper

I alt

Nær in

Næringsgruppering
som vedlegg 6.

alt

Skjema 13.3. Beholdning av børsnoterte aksjer etter geografiske områder og

___	  
debitorgrupper.Pålydende beløp 	__ 	

Debitorgrupper	 Utvalgte	 Andre

Geo raf iske

I alt
Kommune- Stats-	 private	 private
foretak foretak aksjesel-	 aksjesel-

ska er	 ska er m.v.

Geografisk gruppering
som vedlegg 7.

alt

Skjema 13.4. Tilgang og avgang i beholdning av børsnoterte aksjer etter
debitorgru.,er. Pål dende belOp

Debitorgrupper

Behold-
ning
ved
peri-
odens be-
gynnelse

----

Behold-
Til an	 ... AvasaE____ ning

Kjøp skriv	 i
Sa 

lg skriv-
ved

kedet	
løst mar-

peri

	 lydende	
kedet	

-

Ned-Opp

Nyteg- i	 ning	 ning	 odensning mar- av på- av pa— slutt
lydende 	

Debitorgruppering
som vedlegg 5.

I alt     



Avgan
Sal g
	

Nedskriv-
markedet 
	 ning 

Bok- Omset-
	 Bok-

ført nings-
	

fOrt
beløp  be10p 

	
beløp 

Innløst

Bok- Omset-
ført nings-
belØp be10

PPP P 4 5321

Pålyd-
ende
verdi

Bok-
ført
verdi

Bok-
fOrt
verdi

Pålyd-
ende
verdi

Av • anp

Nedskrivning

Pålyd- Bok-
ende ført
verdi verdi

Beholdning ved
periodens slutt

Pålydende BokfOrt
verdi	 verdi

Salg i markedet

Pålyd- Bok- Mar-
ende ført keds-
verdi verdi verdi

Pålyd- Bok- Nar-
ende	 ført keds- 1)
verdi verdi verdi

Innløst

Debitorgruppering
som vedlegg 5.

I alt

Skjema 13.6. Beholdning av børsnoterte aksjer etter debitorgrupper og siste års
utbytteprosent

----Utbytteprosent
I alt	 P

Debitorgruppei

Debitorgruppering
som vedlegg 5.

I alt

Skjema 13.7. Oppgave over beholdning, tilgang og avgang av børsnoterte aksjer

Beholdning
ved periodens
begynnelse,
pålydende
verdi

Ki013 i
markedet 

Pålyd- Bok-
ende fort
verdi verdi

Oppskrivning
Aksjenes nummerkode

Skjema 13.7. (f o r t s.)

Tilgang

Nytegning
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Skjema 13.5. Tilgang og avgang i beholdning av børsnoterte aksjer etter debitor-
grupper. Bokført beløp og omsetningsbelOP

Debitor-
grupper

Tj lang 
Nytes- Kjøp i Oppskriv-
ning  markedet fling
Bok-	 Bok-	 Bok-
ført	 fOrt	 ført

1) Innløsningsverdi.



Utlån i norske kroner
	  Utlån i

Veksel-
Pant-	 utenlandsk

obl. og Bygge- Kasse- AndreI alt obliga-	 valuta
gjelds- lån	 kreditt utlån

sjoner
brevlån

Skjema 14.1. Utlån etter debitorgrupper og utlånsarter.
Saldotall og bruttonettoendringstall 1)

Utlånsarter

I alt

Debitor-

VuPUT 

VEDLEGG 14. Skjemaforslag for utlån
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Debitorgruppering
som vedlegg 5. 	

I alt

1) For hver kolonne i skjemaet forutsettes det gitt følgende opplysninger:

Utlånsart (f.eks. pantobligasjoner)
Saldo ved	 Netto øking for	 Netto nedgang for
periodens	 kunder som har	 kunder som har fått
slutt	 okt sine lån	 sine lån redusert

Skjema 14.2. Utlån etter næring og debitorgrupper. Saldotall og bruttonettoen-
dringstall 1)

Debitorgrupper

Nærings-
rus.er

I alt

Utvalgte	 Andre	 Person-
Stats-	 private	 private	 lige
foretak aksjesel-	 aksjesel-	 nærings-

skaper	 ska er m.v. drivende

Næringsgruppering
som vedlegg 6.

I alt

1) Saldo for utlånskonti for en og samme kunde innen alle utlånsarter summeres
før kundesaldo og netto Øking eller netto nedgang i utlån til kunder bereg-
nes. Tallene presenteres som vist under note 1) i skjema 14.1.
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Skjema 14.3. Utlån etter geografiske omrader og debitorgrupper. Saldotall og
bruttonetto endrin stall

Debitor-
'-.	 grupper

Geografiske' ---
områder

Geografisk gruppering
som vedlegg 7

alt

Skjema 14.4. Utlån til Statsforetak, Utvalgte private aksjeselskaper, Andre
private aksjeselskaper m.v. og Personlige næringsdrivende etter næring
og geografiske områder. Saldotall og bruttonetto endringstall

Geografiske
-,, områder

I alt	 Geoi;rafisk gruppering som vedlegg
Næringsgrupper

Næringsgruppering som
vedlegg 6

I alt

Skjema 14.5. Utlån etter formal og debitorgrupper. Saldotall og brutto
endringstall 1)

	Debitorgrupper	 Kamm.-	 Utvalgte, Andre	 Person-,
forvalt- Stats- private	 private lige

I alt	 .
nlng og fore- aksje-	 aksje- nærings- takere
komm.- tak	 sel-	 sel-	 drivende m.v.

Formal	 ---	 foretak	 ska er	 ska er MX.

1. Byggelån
a. Med konverterings-

tilsagn fra statens
boligbanker

b. Andre boligbyggelån
c. Skipsbyggelån
d. Andre byggelån

2. Andre investeringsformål
a. Boligformål
b. Investeringsformål ellers

3. Konverteringsformål
a. Konvertering av egne Ian

Boligbyggelån
Andre Ian

b. Konvertering av Ian ytt av andre
Boligbyggelån
Andre Ian

4. Utlån knyttet til avbetalingskontrakter
5. Andre formal

I alt
1) I hver kolonne gis det saldotall og sum debiteringer og sum krediteringer i

perioden.

Kommune-	 Utvalgte Andre	 Person-
forvalt-	 private private lige	 LOnns-

Stats-I alt fling og	 aksje-	 aksje- nærings- takere
foretakkommune-	 selska- selska- drivende m.v.

foretak	 er	 er m.v.
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Skjema 14.6. Ulan knyttet til avbetalingskontrakter. Saldotall og brutto
endringstall

Saldo ved Sum debet- Sum kredit-
periodens poster i	 poster i
slutt	 perioden	 serioden

1. Utlån knyttet til avbetalingskontrakter
diskontert direkte av selgeren
a. Personbiler

Nye
Brukte

b. Andre biler
Nye
Brukte

c. Mopeder og motorsykler
d. MObler
e. Fjernsynsmottakere
f. Andre forbruksvarer
g. Produksjonsutstyr

2. Utlån knyttet til avbetalingskontrakter
rediskontert av finansieringsselskaper

3. Utlån knyttet til avbetalingskontrakter
diskontert av andre banker i forbindelse
med a meta-forretninger

- 4. Andre bankers utlånsandel i forbindelse
med a meta-forretninger tatt med under
post 1

alt



Utlån i norske kroner
Vekselobloog
gjeldsbrevlån

Andre utlån
Utlån i uten-
landsk valuta

Tallet på
kunder

BelOp
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Skjema 14.7. Ut1an
1) etter lopetid () Ls utlånsarter. Tallet på kunder

o saldotall
\11tlansarter

Pant-
obligasjoner

Tallet pg.
BelO p

Tallet på
	Løpetid	 kunder 	 kunder

1. Opprinnelig lOpetid
Under 1 år
1 - 2
2-' 3
3 - 4 "
- 5"

5 - 10
10 - 20
Over 20 "

2. Gjenstående lopetid
Under 1 år
1- 2"
2 - 3"
3 - 4 "
4- 5"
5 - 10
10 - 20
Over 20 "

3. Avviklet lOpetid
Under 1 år

	l.	 2 If

2- 3
3-

TI

4- 5
5 - 10
10 - 20
Over 20

40 Ikke angitt lOpetid

BelOp
Tallet
kunder

BelOp

1) Omfatter ikke kassekreditt og byggelån.
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Skjema 14.8. Utlån etter debitorcrupper, kontienes størrelse og utlånsarter.
Tallet	 kunder o saldotall

Utlansarter 	 Utlan i norske kroner

Andre	 utenlandsk
utlån	 valuta

- -ru 	 ier 	 ' , , 	 allet Be- Tallet Be- 
Tallet

Be- 	 Be-
Tallet Be- Tallet Be_ Tallet

og kontienei\\ på
PA 	10Pa 	 l

på 	 Pa 	 på
10p 	 10p 	 13 	 øp 	 lp 	 lOpstørrelse	 ,,,, kunder 	 kunder	 kunder	 kunder	 kunder 

ø
 kunder

1 000 kr.

Debitorgruppering
som vedlegg 5.

Under 5
5 - 10

10 - 20
20 - 50
50 -100

100 -500
500 -1000
Over 1000
osv.

I alt

N,
Debitor-,

Vekselobl.Pantobli-
og delds- Byggelån

1) Kasse-
gasjoner	 kredittbrevlån

Utlån i

1) Byggelån splittes opp i a) Med konverteringstilsagn fra statens boligbanker,
b) Andre boligbyggelån, c) Skipsbyggelån, d) Andre byggelån.

Skjema 14.9. Utlån etter rentesatser, debitorgrupper og utlånsarter.
Saldotall 1)

NRentesatser
, 	 Rente- 	 Utlån i norske kroner 

Utlån iNog utlåns- satser
Pantobli- Veksel- utenlandsk

Pst.
. 	 gas

Ian
 jons- 

obl. og Bygge- Kasse- Andre
valuta

', arter
Debitor- 	 pr. ar	 gjelds- Ian 2) kreditt utlån
grupper 	 brevlån

Debitorgruppering
som vedlegg 5.

I alt

	1) Rentebelastede belOp. 	 2) Sam note 1) i skjema 14.8.

Skjema 14.10. Utlån med avviklet løpetid under 1 år etter rentesatser, debitor-
gruppero utlånsarter. Saldotall 1).

z : 	Rente- 	Utlån i norske kroner N
	utlåns- satser	 Veksel-

'	 Pantobli-arter Pst.	 obl. og Bygge- Kasse- Andre--,„.	 gasjons-Debitor- ',	 Ianpr. år	 gjelds- Ian 2) kreditt utlånN.,
ru.ser	 brevlån•

Utlån i
utenlandsk
valuta

Debitorgruppering
som vedlegg 5

I alt

1) Rentebelastede beløp.	 2) Sam note 1) i skjema 14.8.



Skjema 15.3. Sjekkdisponible innskott etter næring og kreditorgrupper.
Saidotall og bruttonetto endringstall 1)

Kreditorgrupper 	
Utvalgte
	 Andre pri-

Stats- 	 private 	 vate aksje-
foretak aksjesel- 	 selskaper

Nærin	 ska er 	 m.v.
••■••••■

Næringsgruppering
som vedlegg 6.

I alt

Person-
lige
nærings-
drivende
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VEDLEGG 15. Skjemaforslag for sjekkdisponible innskott (passiva)

Skjema 15.1. Sjekkdisponible innskott etter kreditorgrupper og innskottsarter.
Saldotall og bruttonetto endringstall 1)

Inn- Innskott i norske kroner  

\skotts-\
'arter

\\	 alt

Kreditor-\
grupper \

Konver-
terings-
tilsagn
fra
Statens
bolig-
banker

Innskott i
utenlandsk
valuta

Dispo- An-
nible ford-
kre-
ditt-
midler

_22sponible kredittmidier

Andro
bolig- Skips- Andre
bygge- bygge- bygge-
Ian Ian Ian

Kasse-
kreditt

Anf or-
Andre dring
Ian

ring

Kreditorgruppering
som vedlegg 5

I alt

1) For hver kolonne i tabellen forutsettes det gitt følgende opplysninger: 

Innskottsart (f.eks. anfordring)
Netto Øking	 Netto nedgang for
for kunder som	 kunder som har
har okt sine	 redusert sine
innskott	 innskott

Saldo ved
periodens
slutt

Skjema l5.2. Sjekkdisponible innskott fra Statsforetak, Utvalgte private aksje-
selskaper, Andre private aksjeselskaperm.v. oz Personlige nærings-
drivende etter næring og innskottsarter. Saldotall og brutto-
netto endringstall.

Skjemaet har hode som skjema 15.1. og næringsgruppering som
vedlegg 6.

I alt

1) Saldo på innskottskonti for en og samme kunde innen alle innskottsarter
summeres før kundesaldo og netto oking eller netto nedgang i innskott fra
kunden beregnes. Tallene presenteres som vist under note 1) i skjema 15.1.



Kommune- 	 Utvalgte Andre 	 Person- 	 Ikke-for-
forvalt- 	 private private lige 	 Lønns- retnings-Stats-fling og 	 aksje- 	 aksje- nærings- takere messige

foretakkommune- 	 selska- selska- drivende m.v. 	 institu-
områder 	NN	 foretak 	er	 er m.v. 	 sjoner

Geografisk gruppering
som vedlegg 7

I alt
	■■•■•■•■11.1•101

Skjema 15.5. Sjekkdisponible innskott fra Statsforetak, Utvalgte private aksje-
selskaper, Andre private aksjeselskaper m.v. og Personligenærings-
drivende etter næring og geografiske områder. Saldotall og brutto-
netto endringstall

, Geografiske
områder 	

I alt
	

Geografisk gruppering som vedlegg 7.
Nær in

Næringsgruppering
som vedlegg 6

I alt

Skjema 15.6. Sjekkdisponible innskott etter kreditorgrupper, kontienes stOrrelse
og innskottsarter. Saldotall og tallet på kunder

, Kreditor-

Geo

N
N\ grupper
-

grafisk\ 	 alt

\ Innskotts- 	Innskott  i norske kroner
\\ arter	 __1221_montble kredittmidler 

\\
\	 ____..Bel-YEaa_k_.
\	 Konverte-

Kreditor-	 ringstil- Andre\	 Skips- Andregrupper og	 sagn fra bolig-
bygge- bygge-

Innskott i
utenlandsk
valuta

An-
Kasse- Andre ford-
kreditt Ian 	 ring   kontienes \	 statens bygge- Ian 	 lånstørrelse	 bolig-	 Ian

(1000 kr.)	 banker

Dispo-
nible An-
kre- ford-
ditt- ring
midler
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Skjema 15.4. Sjekkdisponible innskott etter geografiske omrader og kreditorgrupper.

Saldotall og bruttonetto endringstall

Kreditorgruppering
som vedlegg 5:

Under 0,2
	0,2- 	1
	1- 	5

- 10
10- 20
20 - 50
50 - 100

100 - 500
500 -1000
Over 1000
osv.

I alt
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Skjema 15.7. Sjekkdisponible innskott. Bruttotall etter kreditorgrupper og
innskottsarter

Innskottsarter

Kredit
grupper og
debet- og
kredit-
osterin er 

Hode som skjema 15.6.

Kreditorgruppering som
vedlegg 5:

Sum debetposteringer

Sum kreditposteringer

Saldo ved periodens slutt

Osva,

I alt

Skjema 15.8. Innskott på anfordring etter kreditorgrupper og rentesatser.
Saldotall

Kreditorgrupper Rente-
satser

I norske kroner I utenlandsk valuta

Kreditorgruppering
som vedlegg 5. 1

2

alt



Kreditor-
rus.er

Skjema 16.1. Tidsinnskott etter kreditorgrupper oz innskottsarter.
Saldotall og bruttonetto endringstall 1)

,Innskottsarter
Innskott

Termininnskott Spare- Osi_EL....12.1_.se Bundne Andre .
I alt 	 i utenl.

vil- 	 6 	 spare- inn-
osv. 	 valuta

kår 	 mndr. 	 innsk. skott
6

mndr.
OSV

Innskott i norske kroner
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VEDLEGG 16. Skjemaforslag for tidsinnskott (passiva)

Kreditorgruppering
som vedlegg 5

I alt

1) Se note til tabell 15.1.

Skjema 16.1.a. Tidsinnskott etter næring og innskottsarter. Saldotall og brutto-
netto endringstall. Skjemaet har hode som skjema 16.1. og næringsgruppering som

vedlegg 6.
Skjema 16.2. Tidsinnskott etter næring og kreditorgrupper. Saldotall og brutto-

netto endringstall 1)

-----Kreditorgrupper

I alt

Næring

Stats-
foretak

Utvalgte
private
aksjcsel-
ska er

Andre
private
aksjesel-
ska er m.v.

Personlige
nærings-
drivende  

	■•••••■•■••■•■■■     

Næringsgruppering
som vedlegg 6.     

I alt

1) Se note til tabell 15.3.

Skjema 16.3. Tidsinnskott etter geografiske områder og kreditorgrupper.
Saldotall og bruttonetto endringstall

reditor-	Kommune-	 Andre
Utvalgte	 Person-'', grupper	 forvalt-	 private

I	 Stats- private
fling og fore- aksjesel-	

lige	 Lonns-Geo- NNN 	 aksjesel-
alt	 nærings- takere

grafiske N. 	kommune-	 skaper
,	 tak	 skaper	 drivende m.v.

områder	 N, ,,	 foretak	 m.v.

Ikke-for-
retnings-
messige
institu-
s'oner

Geografisk gruppering
som vedlegg 7

I alt

Skjema 16.4. Tidsinnskott fra Statsforetak, Utvalgte private aksjeselskaper,
Andre private aksjeselskaper m.v. og Personlige ningsdrivende
etter næring og geografiske omrader. Saldotall og bruttonetto
endrin stall

	■■■••■•••■■

områder
I alt

Nær in
Geografisk gruppering som vedlegg 7

Næringsgruppering som
vedlegg 6

I alt
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Skjema 16.5. Tidsinnskott otter lopetid. Saldotall os tallet på kunder

Innskottsarter

Bundne
Termin	 spare-

innskott

Innskott
i uten-
landsk
valuta

Innskott i norske kroner

1. Opprinnelig løpetid
Under 6 måneder

- 9
	9-12 	 11

	12 - 18	 11

	18 - 24	 19

2 - 4 år
- 10

2. Gjenstående løpetid
Under 6 måneder
6 - 9

3. Avviklet løpetid
Under 6 måneder
6 - 9

I alt

Skjema 16.6. Tidsinnskott etter kreditorsektorer, kontienes størrelse og
innskottsarter. Saldotall og tallet på kunder

Innskotts-	 Innskott i norske kroner
arter Termininnskott

Kreditor-	 6	
Spare-

osv.	 vilkårgrupper og	 mndr.
kontienes størrelsë' --.

(1000 kr.)

Kreditorgruppering
som vedlegg 5.

Under 0,2
0,2'	 1
i- 5
5 - 10

10-' 20
20 - 50
50 - 100

100 • 500
500 -1000
Over 1000

I alt

Oppsigelse Bundne Andre
6	 spare- inn-

osv.
mndr.	 inn-	 skott

skott

Innskott
i uten-
landsk
valuta



Termininnskott
6

osv.mndr.

Spare-
vil-
kår

Oppsiplse 
6

osv.mndr.

Bundne Andre
spare- inn-
inn- skott
skott

Innskott
i uten-
landsk
valuta

Innskottsarter Innskott i norske kroner

_KjOnn ozalder

86

Skjema 16.7. Tidsinnskott fra Lonnstakere m.v etter kjønn, alder, innskotts-
arter og tallet på kunder

1. Menn
Under 20 år
20 - 30 år
30 - 40
40 - 50
50 - 60 "
60 - 70
Over 70 "

2. Kvinner
Under 20 år
20 - 30 år
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
Over 70

Skjema 16.8. Tidsinnskott fra Lonnstakere m.v. etter kjønn, alder, konto-
stOrrelse og tallet på kunder

Kontostorrelse

Kjønn o

1. Menn
Under 20 år

Under 200- 1000- 5000-I alt 200 1000 5000 10000
10000-
20000

20000- Over
50000 50000   

20 - 30 år
30 - 40 If

40 - 50 fi

50 - 60
60 - 70 11

Over 70 fi

2. Kvinner
Under 20 år
20 - 30 år
30 - 40 IT

40 - 50 "
50 - 60
60 - 70
Over 70 "
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Skjema 16.9. Tidsinnskott etter kreditorgrupper, rentesatser og innskottsarter.
Saldotall

,.„ Innskottsarter	 Innskott i norske kroner 	Inn"
Rente- Termininnskott Spare- Oppsigelse Bundne Andre skott

''''... satser	 6	 vil-	 6	 spare- inn- i
osv.	 osv.

Kreditor- -,,, 	 mndr.	 kår	 mndr,	 inn-	 skott utenl.
,grupper 	skott	 valuta

Kreditorgruppering
som vedlegg	

1

2

alt

Skjema 16.10. Tidsinnskott. Bruttotall etter kreditorgrupper og innskottsarter

-,1.nnskottsarter

Hode som skjema 16.9.
Kreditorgrupper
og debet- og
ITEEllIposterin.er

Kreditorgruppering
som vedlegg 5.

Sum debetposteringer

Sum kreditposteringer

Saldo ved periodens utgang

I alt
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VEDLEGG 17. Skjemaforslag for vekselgjeld.

Skjema 17.1. Vekselgjeld etter kreditorgrupper og valutaslag. Saldotall

Egne veksler Rediskonterte veksler

Kreditorgrupper	 I alt I norske
kroner

I uten-
landsk
valuta

I norske
kroner

I uten-
landsk
valuta

Kreditorgruppering
som vedlegg 5.

I alt

Skjema 17.2. Vekselgjeld til utlandet etter løpetid. Saldotall

Egne veksler	 Rediskonterte veksler

A. Opprinnelig løpetid
Inntil 1 maned
1 til 2 måneder

	

2	 it 	3 	ll

	

3	 fi 	4 	It

	4	 I, 	6 	II

	6	 II 12	 II

	12	 11 24	 if

Over 24	 II

B. Gjenstående løpetid
(som under A.)

Co Avviklet løpetid
(som under A.)

Skjema 17.3. Vekselgjeld til utlandet etter diskontosatser. Saldotall

Diskontosatser	 Egne veksler
	 Rediskonterte veksler

I alt



I norske kroner
I alt

Andre lån
Forvaltnings-r

Lånearter

---
Kreditor ru	 andelsbevis

I utenlandsk
valuta
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VEDLEGG 18. Skjemaforslag for bankenes egne lån

Skjema 18.1. Lan etter kreditorgrupper og lånearter. Saldotall

anearter

Kreditor ru e
I alt

I norske kroner
Forvaltnings-T-- Andre Ian
andelsbevis

I utenlandsk
valuta

Kreditorgruppering
som vedlegg 5

I alt

Skjema 18.2. Lån etter løpetid og lånearter. Saldotall

Lånearter

I alt	 Forvaltnings-/	
Andre Ian

1. Opprinnelig løpetid
Under 1 år
1 - 2
2- 3"
3 - 4 "
4-. 5"

- 10
10 - 20
Over 20 "

2. Gjenstående løpetid
(som under 1.)

3. Avviklet løpetid
(som under 1.)

letid
I utenlandsk
valuta

I norske kroner

Skjema 18.3. Lan etter kreditorgrupper, kontoenes størrelse og lånearter.
Saldotall

Kreditorgruppering
som vedlegg 5

Under 5
5-. 10

10- 20
20- 50
50 - 100

100 - 500
500 -1000
Over 1000

I alt



Lånearter
I norske kroner

I alt	 Forvaltnings-/ Andre Ian
andelsbevis

Kreditor• ru I II er

I uten-
landsk
valuta

Rente-
satser
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Skjema 18.4. Lån etter kreditorgrupper, rentesatser og lånearter. Saldotall

Kreditorgruppering
som vedlegg 5.
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VEDLEGG 19. Skjemaforslag for aksjekapital og annen ansvarlig kapital

Skjema 19 0 1. Aksjekapital og annen ansvarlig kapital etter kreditorgrupper.
Avgang, tilgang og saldotall. Pålydende beløp

\\ Kapital-
\ former

\\
Kreditor-
grue .er

Annen ansvarlig
Børsnoterte aksjer Ikke-børsnoterte aksjer

Ansvar-
Inn- Emit- Aksje- Inn- Emit- Aksje-	 Av-	 Nye lig
løst tert kapi-	 løst	 tert	 kapi-	 dratt lån

tal	 tal	
kapi-
tal

i alt	 i alt i alt

Kreditorgruppering
som vedlegg 5.

I alt

Skjema l9.2. Annen ansvarlig kapital otter løpetid. Saldotall

Løpetid
	

Beløp

1. Opprinnelig løpetid
Under 5 år
5 - 10 "

10 - 20
Over 20 "

2. Gjenstående løpetid
Under 1 år
1 - 2 "
2 - 3
3 - 4

- 5"
5 - 10

10 - 20 "
Over 20 "

3. Avviklet løpetid
(som under 2)

Skjema 19.3. Annen ansvarlig kapital etter kreditorsruppe og rentesatser. Saldotall

Kreditorgrupper
Rente-
satser

Annen ansvarlig
kapital i alt

Kapitaløking
siste år

Kreditorgruppering
som vedlegg 5

I alt



92

VEDLEGG 20. Skjemaforslag for fordringer og gjeld overfor utlandet

Skjema 20.1. Fordringer etter debitorland og gjeld etter kreditorland.
Saldotall

Debitor-

kreditorland

Aktiva- og
passiva oster

I alt Landfordeling som vedlegg 8  

Aktiva

1. Sedler og skillemynt

2. Sjekkdisponible innskott

3. Tidsinnskott

4. Veksler

5. Ihendehaverobligasjoner

6. Aksjer, børsnoterte

7. Aksjer, ikke børsnoterte

8. Utlån

9. Annen ansvarlig kapital

10. Andre fordringer

I alt

Passiva

1. Sjekkdisponible innskott

2. Tidsinnskott

3. Vekselgjeld

(4. Ihendehaverobligasjonslån)

5. Aksjekapital, børsnotert

6. Aksjekapital, ikke børsnotert

7. Lån

8. Annen ansvarlig kapital

9. Annen gjeld

I alt



Sikret
etter
§ 23,4

1)

Holdt uten-
for etter
§ 21,4 1)

Skjema 21.3. Garantier etter formål og art. Løpende garantier og brutto til
' an o av ano

----,,qarantiarter

I alt
Formål

(1)
1. Betalingsgarantier
2. Kontraktsgarantier
3. Lånegarantier
4. Garantier for

skatter og av-
gifter

5. Andre garantier

Sikret	 Holdt uten-
etter	 for etter
§ 234 1# § 21,4 1)

(2)	 (3)

Dispens.	 Andre
etter	 garantier
§ 21,5 1) 1-(2+34-4)

(4	 (5

Næringsgruppering
som vedlegg 6.

I alt

1) Jfr. lov av 24. mai 1961.

(1) (2)	 (3) (4)	 (5)
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VEDLEGG 21. Skjemaforslag for garantier

Skjema 21.1. Garantier etter valutaslag, debitorgrupper og garantiarter.
Løpende garantier og brutto tilgang og avgang

'-, Garantiarter

Valutasla-g - 	I alt
og debitorgrupkr---_,

A. Garantier i norske
kroner
Debitorgruppering
som vedlegg 5.

B. Garantier i uten-
landsk valuta
Debitorgruppering
som vedlegg 5.

C. Garantier i alt
Debitorgruppering
som vedlegg 5.

(3)

Dispens. Andre
etter 1‘ garantier
§ 21,5	 1-(2+3+4)

(4)	 (5)

1) Jfr, lov av 24. mai 1961.

Skjema 21.2. Garantier etter næring og garantiarter. Løpende garantier og
brutto tilgang og avgang

rantiarter

Neerin
I alt

Sikret	 Holdt uten-	 Dispens.	 Andre
etter	 for etter	 etter	 garantier
§ 23,4

1) 21,4 1) 	5 21,5
1) 1-(2+3+4)

I alt

1) Jfr. lov av 24. mai 1961.
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Skjema 21.4. Garantier etter valutaslag, debitorgrupper og formål. Løpende
garantier og brutto tilgang og avgang

Formål
Bet

Valutaslag 6g-	 I alt,	 gar
debitorgrupper

Låne- Garantier
alings- Kontrakts-	 for skat- 

Andre
garan-

antler garantier	
tier

	ter og
av ifter

garan-
tier

A. Garantier i norske
kroner
Debitorgruppering
som vedlegg 5.

B. Garantier i uten-
landsk valuta
Debitorgruppering
som vedlegg 5

C. Garantier i alt
Debitorgrupper
som vedlegg 5

Skjema 21.5. Lånegarantier etter kreditor- og debitorsektorer. Løpende garantier
og brutto tilgang og avgang

-....„,Debitorgrupper

Kreditor ru er
I alt Debitorgruppering som vedlegg 5

st     

Kreditorgruppering
som vedlegg 5

I alt

Skjema 21.6. Garantier etter næring og formål. Løpende garantier og brutto til-
gang og avgang

Nær in

Formål
.„

Garantier
Betalings- Kontrakts-	 Låne-	 Andre

I alt 	 for skat-
garantier garantier garantier 	 garan-

ter og tier
avgifter

Næringsgruppering
som vedlegg 6

I alt



Provi-
Garantier Andre

Betalings- Kontrakts-	 Låne-	 for skat-
sjons-	 garan-

garantier	 garantier	 garantier ter og
satser	 tier

av ifter

Formål

Debitor-
ru er
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Skjema 21.7. Garantier etter geografiske områder og debitorgrupper. Løpende

garantier og brutto tilgang og avgang

Debitorgrupper
Utvalgte	 Andre

Geografiske
områder

Ialt
private	 private
aksjesel-	 aksjesel-
skaper	 skaper m.v.

Personlige
foretak   

Geografisk gruppering
som vedlegg 7.

I alt

Skjema 21.8. Garantier etter debitorgrupper, garantienes størrelse og formål.
Løpende garantier

Debitorgrupper	 Garantier
og garantienes	 Betalings- Kontrakts-	 Låne-	 for skat- Andre
størrelse	 garantier	 garantier	 garantier ter og	 garantier
(1000 kr.)	 avgifter

Debitorgruppering
som vedlegg 5

Under 5
5 - 10

10 - 20
20 - 50
50 - 100

100 - 500
500 -1000
Over 1000

Skjema 21.9. Garantier etter debitorgrupper, provisjonssatser og formål.
Løpende garantier

Debitorgruppering
som vedlegg 5.



Lån i norske kroner
I alt

Lan i uten-
landsk valuta

Unearter

Debitoren6-S--_,
næring Pantobligasjoner	 Andre Ian
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VEDLEGG 22. Skjemaforslag for bankenes kredittformidling

Skjema 22.1. Kredittformidling etter kreditor- og debitorgrupper.
Formidlede belop

,De!A!orgrupper

Kreditor ru e0 *

Kreditorgruppering som
vedlegg 5.

alt

Skjema 22.2. Kredittformidling etter debitorenes1 ) næring og lånearter.
Formidlede belOp

Næringsgrupper ing
som vedlegg 6.

alt

Debitorgruppering som vedlegg 5.

1) Gjelder sektorene Statsforetak, Utvalgte private aksjeselskaper, Andre
private aksjeselskaper m.v. og Personlige næringsdrivende.



alutas lag

Kjøper- -og„,
selger-
sektorer

1)

D.M.	 Diverse

Kjøp	 Salg	 Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg

Norske kroner	 E
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VEDLEGG 23. Skjemaforslag for valuta-terminforretninger

Skjema 23.1. Valuta-terminforretninger etter kjøper-selgersektorer og valuta -
sla

Gruppering som
vedlegg 5.

I alt

1) Kjøpersektorer, dvs , den sektor som kjøper valuta av banken. Selgersektorer,
dvs , den sektor som selger valuta til banken

Skjema 23.2. Valuta-terminforretninger etter naring
1) og valutaslag

yalutas lag 	
Norske kroner
	 D.M .

	 Diverse

Nær in 	Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg KjOp Salg

Næringsgrupper ing
som vedlegg 6.

I alt

1) Se note til skjema 22.2.
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VEDLEGG 24. Oversikt over regnskapssammenhengene

Bankenes balanser kan generelt stilles opp slik;

Balanse

Aktiva Passiva

Fordringer	 F
Realkapital
	

R

Aktiva i alt 	 F+R

Vi får her fOlgende sammenheng:
(1)	 F +R=G+E eller

(F	 G)+ R = E dvs.

Gjeld
	

G
Formue
	

E 

Passiva i alt
	

G+E

summen av bankens netto fordringer og realkapital er lik bankens formue.

Lar vi 	 betegne nettoendringen i balansepostene over en regnskaps-

periode, f.eks 0 et år, får vi følgende sammenheng:

(2) 	 (6F -80 +?.NR =6.E, dvs.

summen av tilvekst i netto fordringer og netto realkapital er lik tilveksten i

bankens formue.

Bankenes driftsregnskap kan generelt stilles opp slik:

Driftsregnskap

Utgifter	 Inntekter

Driftsutgifter	U	Driftsinntekter
Avskrivning på realkapital A
Driftsoverskott	 0

U+A+0

Vi får her følgende sammenheng:

(3	
U +A+0= Ieller

) (I - U)- A = 0 dvs.

netto driftsinntekter fratrukket avskrivning på realkapitalen er lik netto

overskott på driften.

Hvis banken i regnskapsperioden har investert i realkapital, får vi

fOlgende investeringsregnskap:

Investeringsregnskap

Utgifter
	 Inntekter

' Bruttoinvestering
	

B
	

Aktivert realkapital

Bruttoinvesteringen er lik summen av nettoinvestering og avskrivning, dvs.

B =	 + A

De samlede nettoutgifter (nettoinntekter) til drift og investering mg være lik

netto gjeldsOking (netto fordringsOking) etter balansen, dvs.

I - U 4aR - A = (LA F -1.1G) eller
(4)	 I - U - A = (LF -AG) +LR, dvs.

0 = 21E.
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VEDLEGG 25. Skjematisk utforming av driftsregnskapet og investeringsregnskapet

Skjema 25.1. Driftsregnskap

Inntekter

I. Varer og tjenester
1 0 Lønninger etc,

a. Lønninger og honorarer
b. Gratialer og tantiemer
co Trygdeutgifter
d. Pensjonsutgifter

2. Maskinleie, serviceutgifter
på databehandling etc.

3. Husleie, lys, oppvarming og
renhold

4. Rekvisita, telefon, porto etc.

II. OverfOringer
1. Renter
2. Utbytte
3. Skatter m.v.
4. Avgifter
5. Gaver etc.
6. Tap på fordringer
7. Tap på garantier

III. Avskrivning pa realkapital

IV. Disagio
1. Valutatransaksjoner
2. Ihendehaverobligasjoner

a. Omsetning
3. Aksjer

a. Omsetning
b. Innløsning

4. Salg av realkapital

V. Nedskrivning
1. Fordringer og gjeld

i utenlandsk valuta
2. Ihendehaverobligasjoner
3. Aksjer (herav pålydende
4. Realkapital

VI. Saldo

VII. Varer og tjenester
1. Provisjoner etc.
2. Leieinntekter etc.

VIII. OverfOringer
1. Renter
2. Utbytte
3. Inngått på avskrevne

fordringer

Ix. Agio
1. Valutatransaksjoner
2. Ihendehaverobligasjoner

a. Omsetning
b. Innløsning

3. Aksjer
a. Omsetning
b. Innløsning
C, Emisjoner

4. Salg av realkapital

X. Oppskrivning
1. Fordringer og gjeld i

utenlandsk valuta
2. Aksjer

(herav pglydende;	
3. Realkapital

I alt
	

I alt

Skjema 25.2. Investeringsregnskap

I alt Gru er av realka italII II 

I alt pr. 1/1
Tilgang i året
Avgang i året
I alt pr. 31/12



I alt
----Gjeldsarter

Mottaken
nærin s ru er

Næringsgruppering
som vedlegg 6.

Sam skjema 26.2.
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VEDLEGG 26. Skjemaforslag for renteutgifter og renteinntekter

Skjema 26.1. Renteinntekter etter rentebetalende sektorer og fordringsarter

Rentebærende ford-	 Sjekk-,	 Ihende-'ringsarter 	 dispo- Tids-I alt	 Veksler haver-
nible inn--,	 obliga-,
inn-	 skott sjonerBetalende sektor .--,-	 skott

Annen Andre
Utlån ansvar- ford-

lig ringer
kapital

Gruppering
som vedlegg 5.

I alt 	

Skjema 26.2. Renteutgifter etter rentemottakende sektorer og gjeldsarter

-,Rentebelastede
'gjeldsarter„._	 inn-	 Lan 	 gjeld

Mottakendd-	 nible	 gjeld	 obliga-	 lig
skottsektorer	 innskott	 s onslån	 ka ital

Sjekk-	 Ihende-	 Annen
Tids-	 Annen

dispo-	 .	 Veksel- haver-	 ansvar-

Gruppering som
vedlegg 5.

alt

Skjema 26.3. Renteinntekter etter rentebetalende næringsgrupper (debitor-
sektorene Statsforetak, Utvalgte private aksjeselskaper,
Andre private aksjeselskaper m.v. og Personlige næringsdrivende)

--Fordringsarter

Betalend
	 I alt

	
Sam skjema 26.1

nærin s rusier

Næringsgrupper ing
som vedlegg 6.

I alt

Skjema 26.4. Renteutgifter (ekskl. renter av ihendehaverobligasjonslån) etter
mottakende nmringsgrupper (kreditorsektorene Statsforetak, Utvalgte
private aksjeselskaper, Andre private aksjeselskaper m.v. og
Personlige narin7,sdrivende)

I alt
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Skjema 26.5. Innskottsrenter (inntekter og utgifter) etter innskottsarter

Innskottsarter	 Renteinntekter	 Renteut if ter

1. Sjekkdisponible innskott
2. Termininnskott

6 måneder
osv.

3. Sparevilkår
4. Oppsigelse

6 måneder
osv.

5 0 Bundne spareinnskott
6. Andre innskott i norske kroner
7. Innskott i utenlandsk valuta

I alt

Skjema 26.6. Utlånsrenter (inntekter) etter utlånsarter

Utlånsarter

1. Pantobligasjonslån
2. Vekselobligasjons- og gjeldsbrevlån
3. Byggelån med konv.tilsagn fra statens boligbanker
4. Andre boligbyggelån
5. Skipsbyggelån
6. Andre byggelån
7. Kassekreditt
8. Andre utlån i norske kroner
9. Utlån i utenlandsk valuta

Renteinntekter 

I alt

Skjema 26.7. Utlånsrenter (inntekter) etter utlånenes formal

Formal	 Renteinntekter

I. Byggelån
a. Med konvotilsagn fra statens boligbanker
b. Andre boligbyggelån
c. Skipsbyggelån
d. Andre byggelån

2. Andre investeringsformål
a. Boligformål
b. Investeringsformål ellers

3. Konverteringsformål
a. Konvertering av egne byggelån

Boligbyggelån
Andre lån

b. Konvertering av Ian ytt av andre
Boligbyggelån
Andre lån

4 0 Utlån knyttet til avbetalingskontrakter
5. Andre formal

I alt
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VEDLEGG 27. Skjemaforslag for aksjeutbytte

Skjemo. 27.1. Utbyttebetalinger etter betalende og mottakende sektorer

Utbytteinntekter og
tgifter

Betalende og
mottakende

Utbytte-	 Utbytte-
inntekter	 utgifter

Gruppering som vedlegg 5.

alt

Skjeua27.2. Utbyttebetalinger etter næring

--__Ptbytteinntekter og -utgifter	
Utbytte-
	

Utbytte-

Betalende og
	 inntekter 	 utgifter

mottakende næringssektorer

Næringsgruppering som vedlegg 6.

I alt



Betalende
sektorer

Garantiprovisjon	 Alminnelig

I alt Herav kreditt-	 tjeneste-
garantiprovisjon provisjon
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VEDLEGG 28. Skjemaforslag for provisjonsinntekter

Skjema 28.1. Provisjoner etter betalende sektorer og provisjonsarter

--,provisjonsarter

I alt	 Herav be-
I alt

redskaps-
rovis'on

Gruppering
som vedlegg 5

I alt

Skjema 28.2. Provisjon etter betalende næringsgrupper og provisjonsarter

ovisjonsarter

Betalend
	 I alt

	
Som skjema 28.1.

narin s ru

Gruppering som vedlegg 6.

I alt

Skjema 28.3. Kredittprovisjon for veksler og utlån etter utlånsarter

erav ere
Kredittprovis on ska s rovis'on

1. Veksler
2. Pantobligasjonslån
3. Vekselobligasjoner og gjeldsbrevlån
4. Byggelån med konverteringstilsagn fra

statens boligbanker
5 0 Andre boligbyggelån
6. Skipsbyggelån
7 0 Andre byggelån
8. Kassekreditt
9. Andre utlån i norske kroner

10. Utlån i utenlandsk valuta

I alt

Kredittprovisjon etter utlånsformål
Kredittprovisjon Herav bered-

ska s rovisjpn 
Bygge an
a. Med konv.tilsagn fra statens boligbanker
b. Andre boligbyggelån
C. Skipsbyggelån
d. Andre byggelån

2. Andre investeringsformål
a. Boligformål
b. Investeringsformål ellers

3. Konverteringsformål
a. Konvertering av egne byggelån

Boligbyvelån
Andre lan

b. Konvertering av lån ytt av andre
Boligbmelån
Andre lan

4. Utlån knyttet til avbetalingskontrakter
5. Andre utlånsformål
I alt
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VEDLEGG 29. Skjemaforslag for tap på fordringer og garantier og inngått på
tidligere avskrevet tap

Skjema 29.1. Tap på utlån og tap på garantier etter mottakende sektorer og inn
gått på tidligere avskrevet tap etter betalende sektorer

Tap på	 Tap på	 Inngått på tidligere
utlån	 arantier	 avskrevet ta

Sektorgruppering som vedlegg 5

I alt

Skjema 29.2. Tap på utlån og garantier og inngått på tidligere avskrevet tap
etter næring

Tap på	 Tap på Inngått på tidligere
utlån	 •arantier	 avskrevet ta

Næringsgruppering som vedlegg 6

I alt
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VEDLEGG 30. Skjemaforslag for agiogevinst og -tap og for opp- og nedskrivning

Skjema 30.1. Agiogevinst og -tap på ihendehaverobligasjoner og aksjer etter
debitor- og kreditorsektorer

Debitorgrupper	 Ihendehaverot1ialasi2ner_
Egne

Omsetning	 Innløsning	  emisjoner
Gevinst Tap Gevinst Tap Gevinst Tap Gevinst Tap Gevinst

Gruppering
som vedlegg 5.

I alt

Skjema 30.2. Opp- og nedskrivning av fordringer og gjeld overfor utlandet,
innenlandske ihendehaverobligasjoner og innenlandske aksjer

Fordringstyper (gjeldstyper)
	

Oppskrivning	 Nedskrivning

1. Fordringer på utlandet i utenlandsk valuta
a. Innskott i utenlandske banker
b. Ihendehaverobligasjoner
co Aksjer
d. Andre fordringer på utlandet

2. Gjeld til utlandet i utenlandsk valuta
a. Vekselgjeld til utlandet
b. Lan i utlandet
C. Annen gjeld til utlandet

3. Ihendehaverobligasjoner (innenlandske)
(Gruppering etter debitorsektorer som

vedlegg 5)
4. Aksjer (innenlandske)

a. Pålydende
(Gruppering etter debitorsektorer som

vedlegg 5)
b. BokfOrt
(Gruppering etter debitorsektorer som

vedlegg 5)

Aksjer
for aktiver og

Omsetning	 Innløsningkreditorgrupper
for passiver



VEDLEGG 31. Investeringsregnskap

Bygninger Maskinelt data-	 Transport-
I alt og fast	 bearbeidingsut-	 midler

eiendom	 styr og inventar	 etc.
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1. Beholdning pr. 1/1

2. Tilgang

a. Kjøp

b. Egne byggearbeider

C0 Oppskrivning

3. Avgang

a. Salg (bokført)
Faktisk salgsbelOp
gevinst - (tap +)

b. Avskrivning

co Nedskrivning

4. Beholdning pr. 31/12
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