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I. Innledning

Høsten 1966 ble det satt ned et arbeidsutvalg som fikk til oppgave a
utarbeide forslag til et langtidsprogram for utbygging av bankstatistikken.

Utvalget la fram sin innstilling i juni 1968. Innstillingen er senere behandlet

av Norges Bank, Bankinspeksjonen, Bankforeningen og Sparebankforeningen som har

avgitt uttalelser. Kopi av disse uttalelser er gitt som vedlegg 1 til 4 til

dette notat. På grunnlag av utvalgets innstilling og de avgitte uttalelser vil

Statistisk Sentralbyrå med dette legge fram et opplegg for utbygging av bank-

statistikken.

II. Alminnelige merknader

Av uttalelsene framgår det at det er bred enighet om at det er behov for

en utbygging av bankstatistikken og at omlegging til elektronisk databehandling

åpner rike muligheter for slik utbygging. Når det gjelder behovene, synes

det a være særlig stor interesse for mer detaljert statistikk over utlån, inn-

skott og beholdninger av ihendehaverobligasjoner. Her er det da spesielt Ian-

takers og innskyters sektor og næring en ønsker g få bedre klarlagt. Spare-

bankforeningen peker i sin uttalelse bl.a. på at de muligheter som EDB-

teknikken gir for mer informasjon o7 bedre informasjonsbehandling bør  søkes ut-

nyttet tidligst mulig.

Bankforeningen trekker inn kostnadsspørsmålet og peker pi at det, for

å kunne vurdere kostnader mot den nytte en vil ha av utbyggingen, er ønskelis

a få en orientering dels om hvordan bankstatistikken tenkes innordnet i nasjonal-

regnskapet og dels om hvordan det nye nasjonalregnskap tenkes utformet. Byrået

er enig i at disse spørsmål er vesentlige, også for å kunne fastlegge de prinsipper

som ma legges til grunn for utbyggingen. Disse ting er kort behandlet i avsnitt

II 2 D i innstillingen (Bankstatistikken som del av nasjonalregnskapet). En mer

utførlig oversikt er gitt i FN-publikasjonen "A System of National Accounts"
1)(E 69 XVII 3).	 Bankforeningen peker videre pa at for å få full nytte av bank-

statistikken bør også statistikken for do andre finansinstitusjoner bygges ut

tilsvarende. Også Norges Bank peker på de samme ønskemål i sin uttalelse.

I) Et konsentrat av dette dokument med hovedvekten lagt på innpassing av
finansregnskapet er gitt i Byråets serie Arbeidsnotater. (Hovedtrekkene i
det reviderte SNA-opplegget 10 68/13 av 17. juni 1969).
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Byrået er enig i dette synspunkt og vil etterhvert som de tilgjengelige ressurser

gjør det mulig fore videre arbeidet med å forbedre kredittmarkedstatistikken for

alle viktige sektorer.

de uttalelser som er hentet inn har partene, etter anmodning fra

Byrået, lagt stor vekt på a klargjøre sine synspunkter dels på de prinsipper

som statistikken bygger på og dels på utformingen av oppgavene. Disse syns-

punkter har vært nøye vurdert av Byrået som så langt en har funnet det hensikts-

messig har lagt disse til grunn for revisjonen av opplegget. Byrået har

dessuten lagt sterk vekt på i begrense oppgavenes omfang, i det en etter en

foreløpig prioritering har utelatt en rekke av de oppgaveskjemaer som er fore-

slått i innstillingen.

III. De statistiske prinsipper

Arbeidsutvalget har i sin innstilling funnet det ønskelig a foreslå en

del endringer i prinsippene for bankstatistikken. Dette skyldtes for det første

at inkorporeringen av finansstatistikken i det nye nasjonalregnskap krevde visse

endringer i grupperinger og definisjoner. Dernest har en ved denne revisjonen

ønsket a ta opp visse prinsipper til ny vurdering for å fi en mer hensikts-

messig utforming av statistikken. Endelig er det nye opplegg langt mer om-

fattende enn det nåværende, noe som har medfort en del nye grupperinger. I det

folgende skal en gi en oversikt over de merknader partene i sine uttalelser har

hatt til de prinsippielle sider ved opplegget og dessuten gjøre greie for de

standpunkter Byrået har tatt i slike tvilstilfeller.

1. Klassifisering av fordringer og gjeld

I vedlegg 3 i innstillingen fra Arbeidsutvalget er det gitt en oversikt

over den standard som er lagt til grunn for balanseoppstillingen. Denne standard

er på samme tid en standard for klassifisering av fordringer og gjeld. Standarden

avviker på enkelte punkter fra den standard som en for tiden nytter i kreditt-

markedstatistikken, noe som bl.a. skyldes at de nye internasjonale anbefalinger

i forbindelse med utbyggingen av nasjonalregnskapet er innarbeidd. I uttalelsene

er det gjort folgende merknader til denne klassifisering:

a. Sjekkdisponible bankinnskott og Bankinnskott på tid

Det er reist innvendinger mot definisjonene av disse to objektgrupper på

to punkter:



(1)	 Avgrensing mellom innskott i andre banker og lin til andre banker.

den nåværende bankstatistikk søker en å splitte opp bankmellomværender i inn-

skott og utlån. Arbeidsutvalget har forutsatt at en skal fortsette med denne

praksis. I innstillingen s. 35 heter det bl.a.	 Som innskott regnes

kontomellomværender med andre banker som ikke har karakter av lån .... 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. ..."

Både Norges Bank og Bankforeningen er uenig i denne praksis. Norges

Bank uttaler bl.a.:

"Selv om ovennevnte definisjoner på lån og innskott er presise nok, blir

de neppe konsekvent gjennomført i praksis. I bankenes mellomværende med andre

kredittinstitusjoner bør derfor alle tilgodehavender betraktes som innskott.

Hvis en sparebank plasserer midler i en forretningsbank, bør debitorbanken fore

beløpet som innskott uansett hvem som har tatt initiativ til transaksjonen. På

samme måte bør en forretningsbank som plasserer midler i et privat finansierings-

selskap betrakte beløpet som innskott i vedkommende selskap og ikke som ut-

lån. ..."

Bankforeningen uttaler:
••• I bankstatistikken vil det være naturlig å finne bankers konti

samlet, idet denne statistikk skal dekke banksektorens samlede aktivitet. Fra

et analysesynspunkt vil det være mer interessant å skille etter likviditetsgrad

enn mellom innskudd på den ene side og utlån på (ten annen side. Bankforeningen

vil derfor foretrekke a ha konti med banker som en egen objektsart uten at man

her skiller mellom lån og utlån på den ene side og innskudd på den annen side ..."

På forespørsel uttaler Bankinspeksjonen at den slutter seg til disse ut-

talelser da grenselinjene mellom innskott og lin i praksis er flytende.

samsvar med disse uttalelser antar Byrået at alle kontomellomværender

mellom forretningsbanker og sparebanker og mellom disse to bankgrupper innbyrdes

bør grupperes som sjekkdisponible bankinnskott eller bankinnskott på tid, alt

etter innskottsvilkårene. Klare lånetransaksjoner mellom banker som f.eks pante-

Ian, forvaltningsbevis, andelsbevis etc. bør fortsatt grupperes som ut22,n.

enes mellomværender med Norges Bank, statsbanker, private finansieringsselskaper

etc. bør fortsatt splittes opp i Ian og innskott etter den karakter som

fordringen eller gjelden har. Når det gjelder kontomellomværender med utenlandske

banker bør en fortsatt skille mellom innskott og lån.

(2)	 Sjekkdisponible kredittmidler som del av sjekkdisponible bankinnskott.

Arbeidsutvalget foreslår at en til statistisk bruk registrerer bevilgede, ikke

disponerte byggelån og kassekreditter som sjekkdisponible bankinnskott. Dette er

et nytt prinsipp i norsk bankstatistikk.



Norges Bank slutter seg til dette forslag og uttaler:
tt

•	

Ut fra hensynet til likviditetsstatistikken ser en det som en stor

fordel at dette prinsipp gjennomføres. 	 .

Bankforeningen uttaler:

• Fra et bankmessig synspunkt er det fortsatt ønskelig i ha den opp-

stilling som nå benyttes i bankstatistikken. Hvis Statistisk Sentralbyrå finner

det formålstjenlig i annen sammenheng å gruppere data på annen måte må de ha

anledning til a gjøre det, men forutsetningen er at de presiserer hva som er

sjekkdisponible kredittmidler og hva som er sjekkdisponible folioinnskudd. ..."

Sparebankforeningen uttaler:
?t 	Når det gjelder kassekreditt og byggelin holder vi pi at trukne•

beløp fortsatt bør registreres i balansen, i det disse beløp representerer de

effektive utlån til enhver tid. Utvalgets forslag om g fore bevilgede beløp på

aktivasiden og ubenyttede beløp på passivasiden innebærer at balansen blases opp.

Oversikten over bankenes forpliktelser og bankenes likvide ressurser i denne

forbindelse har en i og med at de bevilgede beløp oppgis som spesifikasjon til

balansen- ..."

Byrået antar at Arbeidsutvalgets forslag bør opprettsholdes, man da slik

at det av tabellene klart fremgår hvilke beløp som er sjekkdisponible kreditt-

midler og hvilke som er sjekkdisponible bankinnskott ellers. En bevilget kreditt

er den kreditt banken har forpliktet seg til å stille til disposisjon for lån-

takeren, og det er låntakeren som avgjør i hvilken utstrekning og på hvilket tids-

punkt kreditten skal gjøres effektiv. Det er en mer formell sak om låntakeren

trekker ut hele beløpet og overfører dette til en innskottskonto for senere

disponering, eller om, en velger a disponere midlene direkte fra en kassekreditt-

konto. Det til en hver tid disponible beløp vil for låntakeren ha samme likvidi-

tetsvirkning som om det tilsvarende beløp kunne trekkes på en innskottskonto. Ut

fra analytiske synspunkter byr derfor denne føringsmåte pi store fordeler. Også

for en vurdering av bankenes forpliktelser og likviditet synes den foreslåtte

føringsmåte å være mest hensiktsmessig.

b. Veksler

Det er reist innvendinger mot den foreslåtte behandling av veksler på

to punkter:

(1)	 Gruppering av veksler. I innstillingen er veksler, dvs. vareveksler,

låneveksier og statskasseveksler, foreslått behandlet som en egen hovedgruppe av

fordringer. Dette er i samsvar med de internasjonale anbefalinger for klassi-

fisering av finansobjekter. I den nåværende klassifiseringsstandard er stats-

kasseveksler behandlet som en egen hovedgruppe, mens vare- og låneveksler utgjør



en undergruppe under hovedgruppen utlån.

Bankforeningen uttaler:
H ... Bankforeningen er ikke enig i denne gruppering. I penge- og kreditt-

loven av 1965 og forretningsbankloven av 1961 betraktes statskasseveksler som

en spesiell art likvider. Andre veksler er derimot å betrakte som en blant flere

utlånsformer. I bankstatistikken bor derfor veksler, eksklusive statskasse-

vaksler, registreres som utlån. ..."

Sparebankforeningen uttaler:

Det virker imidlertid noe fremmed å fore opp posten veksler særskilt

og ikke som en spesifikasjon av utlånene. Ytelse av diskonteringskreditt utgjør

en vesentlig del av bankenes finansiering av omsetningsltvet, og vekselen er et

typisk og tradisjonspreget utlånsdokument, spesielt i forretningsbankene. ..."

Byrået slutter seg til de refererte uttalelser og antar at statskasse-

veksler fortsatt bor behandles som en egen gruppe av fordringer, mens andre

veksler bør gå inn som en egen utlånsart og dermed utgjøre en del av hoved-

gruppen utlån. Tilsvarende blir bankenes akseptforpliktelser for egen eller

andres regning å behandle som en del av bankenes Ian. Det skilles ikke i

statistikken mellom vareveksler og låneveksler. De internasjonale anbefalinger

på dette punkt antas a vare motivert ut fra behovet av 4 få samlet sterkt likvide

anbringelser i en egen hovedgruppe. I mange land er vanlige veksler likvide be-

holdninger for bankene på samme mate som statskasseveksler, i det de kan rediskon-

teres i sentralbanken eller i spesielle finansinstitusjoner (discount houses).

Hos oss er det for tiden ikke adgang til slik rediskontering, og veksler ma derfor

av bankene betraktes som utlån på linje med andre kortsiktige utlånsformer som

de blir sittende med til forfall. Byrået legger også en viss vekt på at en ved

a behandle veksler som cn utlånsart vil oppnå betydelige forenklinger i stati-

stikken jamført med Arbeidsutvalgets forslag. Det kan også nevnes at i den

svenske standard for klassifisering av finansobjekter er veksler behandlet som

en utlånsart og ikke som en egen objektgruppe.

(2) 	 Diskonterte vekslers debitorforhold. I. innstillingen er det foreslått at

diskontoren skal betraktes som debitor for alle veksler, også for veksler trukket

på utlandet. Forslaget er begrunnet med at diskontoren som er bankens kunde er

lettest a identifisere for bankene, slik at kjennemerker knyttet til denne bor

legges til grunn for de forskjellige grupperinger (f.eks. nalringsgrupperingen).

den nåværende bankstatistikk følges dette prinsipp for veksler med norsk

trassat. For veksler trukket på utlandet regnes derimot trassaten som låntaker

(utenlandske veksler).



Bankforeningen uttaler:

".
	 Dette innebærer at alle veksler ma registreres som norske, i det de

gjeldende valutabestemmelser forbyr diskontering i favor av utlandet. Dette

igjen forer til at de offentliggjorte utlånstall blåses opp med denne porte-

følje. I t

Byrået antar at motiveringen for Arbeidsutvalgets forslag har vært at en

ønsket alle veksler behandlet på samme mite hva debitorforholdet aner. Byrået

finner det imidlertid mest hensiktsmessig at en oppfatter trassaten og ikke

diskontøren som debitor. Trassaten er den vekselpart som ved forfall skal inn-

lose vekselen og som derved er den faktiske debitor. Diskontoren derimot bare

selger sin fordring og vil bare i unntakstilfelle (hvis endossementsansvar blir

gjort gjendende) bli stående ansvarlig for vekselbeløpet. Ved a betrakte

trassaten som debitor vil en få en behandling av veksler som er helt analog med

behandlingen av ihendehaverobligasjoner. Dette vil by på store fordeler ved

koordinering av statistikk for næringslivet (regnskapsstatistikk, finanstelling

etc.) og bankstatistikken.

Byrået er klar over at forslaget om å basere debitorforholdet på trassat

i stedet for på diskontør vil reise problemer av bl.a. registreringsmessig art.

Da diskontoren i de fleste tilfeller vil kjenne trassaten, og da en ved hjelp

av den teknikk som kan tillempes ved EDB-metoden lett kan foreta ønskede om-

grupperinger, skulle problemet kunne loses. Saken bør utredes av det tekniske

utvalg som skal opprettes.

C. Aksjer

Arbeidsutvalget har foreslått at det skal opprettes to hovedgrupper for

aksjer, en for børsnoterte og en for ikke-børsnoterte aksjer.

Bankforeningen uttaler:

H ... Aktivapost 6 og 7 og passivapost 5 og 6 i hovedbalansen, aksje -

henholdsvis aksjekapital - børsnoterte og ikke-børsnoterte, vil når det gjelder

den siste gruppering vere en unaturlig oppdeling fordi det vil vare vilkårlig

hvilken gruppe et aksjeselskap vil falle i. Det er bl.a. en forutsetning for

notering på Børsen at utbytte er utdelt. ..."

Byrået antar at en fortsatt box, gruppere aksjene i en hovedgruppe, men at

en for spesielle formal kan splitte opp denne hovedgruppe i en undergruppe for

børsnoterte og en for ikke-børsnoterte aksjer. Dette innebærer at en i stati-

stikken vil få bare en aksjematriks med kryssgruppering etter debitor og kreditor-_
sektorer. I statistikken for de enkelte sektorer derimot vil en skille mellom

beholdninger av børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer. Dette er analogt med at

en i kredittmarkedstatistikken har bare en utlån4inematriks, men at en f.eks. i
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bankstatistikken skiller mellom d- ulike utlånsformer, f.eks. pantelån, veksler

osv. Arbeidsutvalgets forslag er i samsvar med de internasjonale anbefalinger.

Da børsomsetningen av aksjer hos oss (secondary market) er av et meget beskjedent

omfang jamført med omsetningen i mange andre land og derfor heller ikke er av

vesentlig betydning for utviklingen pa kredittmarkedet, mener Byrået at en ved å

gruppere aksjene i bare en hovedgruppe vil oppnå en ikke uvesentlig forenkling

av statistikken samtidig med at ikke vesentlige opplysninger går tapt.

d. Utlån

I det foregående er det gjort rede for to prinsippendringer i forhold til

forslagene i Arbeidsutvalgets innstilling som fir konsekvenser for definisjonen

av objektgruppen utlån.

(1) Kontomellomværender mellom forretnings- og sparebanker regnes i sin

helhet som innskott.

(2) Veksler regnes som en utlånsart.

Som en følge av at objektgruppen Sjekkdisponible innskott forutsettes g

omfatte sjekkdisponible kredittmidler, må en fo: . kassekreditt og byggelån regi-

strere bevilgede og ikke disponerte kreditter. Dette er i samsvar med Arbeids-

utvalgets innstilling.

Ansvarlig lånekapital er av Arbeidsutvalget behandlet som en egen

objektgruppe. Lånekapital av denne type atskiller seg fra andre lånemidler ved

at den sikkerhetsmessig star tilbake for alle forpliktelser bortsett fra aksje-

kapitalen. Den kan derfor under visse forutsetninger regnes som del av egen-

kapitalen. På den annen side er det ikke knyttet eierrettigheter til kreditor-

siden, slik tilfellet er ved aksjeinnehav. Kreditor får utbetalt kontraktsbestemt

rente, men har ellers ingen innflytelse på debitorbankens disposisjoner. Etter

dette er det klart at ansvarlig lånekapital etter Byråets standard for gruppering

av finansobjekter mg behandles som en låneart. Banken som har plassert midler

som ansvarlig lånekapital i andre banker, må derfor gruppere slike utlån sammen

med sine øvrige utlån, og banker som har tatt opp lån i form av ansvarlig låne-

kapital må tilsvarende gruppere slike poster sammen med sine øvrige lån. På

passivasiden bør imidlertid posten spesifiseres.

De endringer som er foretatt i den foreslåtte klassifikasjon av finans-

objektene gjor det nødvendig g revidere den stanc7ard for balanseoppstillinzer som

er gitt i vedlegg 3 i innstillingen. Den reviderte standard er gitt i vedlegg 5

til dette notat. Når det gjelder rekkefelgen av objektgruPpene i denne standard,

har Bankforeningen bemerket at gruppen statskasseveksler bor plasseres mellom

sjekkdisponible bankinnskott og bankinnskott på tid. Når det gjelder aksjekapitalen,
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ønskes denne plassert sammen med den øvrige egenkapital og andre fonds.

Byrået vil foretrekke at standarden beholdes i den reviderte form som

er gitt i vedlegg 5. Subsidiært kan Byrået gå med på å plassere gruppen stats-

kasseveksler mellom gruppene sedler og skillemynt og sjekkdisponible innskott hvis

dette foretrekkes. Rekkefølgene av objektgruppene bør imidlertid være symmetriske

på aktiva- og passivasiden av hensyn til matriksoppstillingene. Det skulle

imidlertid ikke fra Byråets side være noen ting i veien for at en i oppgavene som

hentes inn fra bankene nytter en annen rekkefølge enn i standarden og dermed i

den publiserte statistikk hvis dette er ønskelig. En vil imidlertid anta at det

mest hensiktsmessige for bankene vil være at publisert statistikk og oppgaver

har mest mulig samme form. Dette ville i tilfelle forenkle jamføringen av

bankenes egen tall med de tilsvarende tall som gis i statistikken.

2. Sektorinndelingen

Arbeidsutvalgets forslag til dehitor- og kreditorgruppering

er gitt i vedlegg 5 i innstillingen. Bankforeningen uttaler at "... under post

13 Kommuner inngår ikke fylkeskommuner som egen post til tross for den stigende

betydning som fylkeskommunene etterhvert fir.	 ." Til dette kan Byrået bemerke

at hvis bankene er interessert i en mer detaljert oppdeling av kommunesektoren,

er det fra Byråets side ikke noe til hinder for det. Andre merknader til

sektorinndelingen fremkom ikke.

3. Grupperinger etter fylke-handeisområder

Arbeidsutvalget har foreslått geografiske grupperinger dels etter fylke

og dels etter handelsområder.

Sparebankforeningen uttaler bl.a.:

Geografisk gruppering av bankstatistikken bør skje etter fylke. Vi

kan ikke se at det kan ha noen interesse a trekke inn handelsområder her. ..."

Bankforeningen har ingen direkte uttalelse om hvilke geografiske grupper-

inger som ønskes, men Byrået har fått opplyst underhinden at forretningsbankene er

sterkt interessert i grupperinger etter handelsområder.

Byrået antar at det kan oppstå behov for grupperinger både etter fylke

og handelsområder. En vil derfor anbefale at bankene nytter Byråets firesifrede

kommunekode ved sine geografiske grupperinger, slik at en kan foreta alternative

utkjøringer etter behov.
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4. Gruppering av utenlandske fordringer og utenlandsk gjeld etter land

Arbeidsutvalget har foreslått at finanstellingens landfordelingskoder

nyttes. Til dette uttaler Bankforeningen:

Gruppering efter land (vedlegg 8) synes alt for summarisk når det

gjelder andre verdensdeler enn Europa. Da nærværende utredning er en langtidsplan,

vil en mer detaljert oppdeling i land være ønskelig. ..."

Byrået vil foreslå at en legger til grunn den detaljerte kodeliste for

land som nyttes i handelsstatistikken. En vil da kunne kjøre ut de grupperingar

som det til enhver tid måtte være behov for.

5. Gruppering etter formal

Til Arbeidsutvalgets forslag om gruppering av utlån etter formål uttaler

Bankforeningen følgende:

"Bankforeningen er enig i Utvalgets egne betenkeligheter når det gjelder

nytten av denne statistikken. Man vil særlig understreke vanskeligheten ved å

konstatere om utlånene virkelig blir brukt til det formal som er oppgitt. Denne

statistikk kan derfor lett bli misvisende. Bankforeningen foreslår derfor at

statistikk over utlån etter formal utgår."

et senere avsnitt heter det bl.a.:

... Punkt 2 - andre investeringsformål - i tabell 14.5 skiller bare i

boligformål og investeringsformål ellers, noe som neppe er en tilstrekkelig opp-

deling i nasjonalregnskapssammenheng. ..."

Sparebankforeningen uttaler:

"Vi er enige i forslaget om fordeling av de nye utlån i perioden på for-

mal. Sparebankforeningen har spesielt savnet et fullstendig og "renset" tall

for samlede lin til boligbyggingen."

Byrået antar at statistikken bør omfatte en formålsgruppering av ut-

lånene, bl.a, for å få en samlet oversikt over utlån til boligformål. Den

gruppering som Arbeidsutvalget har foreslått er etter Byråets oppfatning

hensiktsmessig for slik bruk. De registreringsmessige problemer i forbindelse

med en formålsgruppering er betydelige, slik også Arbeidsutvalget påpeker. En

bor derfor være varsom med å kreve for mange detaljer. Spesielt kan det by på

problemer å få et realistisk skille mellom investerings- og driftsformil.

Bolig- og byggeformål skulle derimot ligge bra til rette for spesifisering.



6. Gruppering etter valutaart

Arbeidsutvalget har foreslått at fordringer og gjeld i utenlandsk

valuta trekkes ut som en egen undergruppe under de respektive objektgrupper

(f.eks. utlån i utenlandsk valuta, innskott i utenlandsk valuta etc.). I en

tilleggsuttalelse av 18. juni 1969 bemerker Bankforeningen bl.a.:

Den oppdeling som er foreslått i innstillingens skjema 4.2 og 4.4

synes imidlertid ikke å være tilfredsstillende, i det oppdelingen i kroner og

valuta er fort opp som egne objektarter, mens det vel ville være riktig å for-

dele alle transaksjoner efter objektarter, samt a opplyse hvorvidt transak-

sjonene foretas i norske kroner eller i valuta. Som en videre spesifikasjon

under dette, bor det også opplyses om kreditor, henholdsvis debitor, er norsk

eller utenlandsk."

Byrået kan slutte seg til Bankforeningens forslag om valutastatistikken:

Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta skilles ikke ut i egne objektgrupper

slik som Arbeidsutvalget har foreslått. Utlånsarter som vekselobligasjoner og

gjeldsbrev og innskottsarter som sjekkdisponible bankinnskott vil derfor i

statistikken omfatte henholdsvis utlån og innskott både i norske kroner og i

utenlandsk valuta. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta belyses derimot i

en egen statistikk som for hver balansepost gir herav-tall for beløp i uten-

landsk valuta oppsplittet på innenlandske og utenlandske debitorer eller

kreditorer.

7. Endringstall

Arbeidsutvalget har foreslått at en i enkelte oppgaver skal gi tall som

viser endringen i visse balanseposter, bl.a. for utlån og innskott. I inn-

stillingen er det gjort greie for tre forskjellige typer av slike endringstall:

a. Nettonettotall hvor endringen beregnes som differansen mellom summen av

kontienes saldi ved periodens begynnelse og slutt.

b. Bruttonettotall hvor endringen beregnes som nettonettotall for kunder

som har okt sine saldi, fratrukket nettonettotall for kunder som har fått sine saldi

redusert. øking og nedgang spesifiseres.

C. 	Bruttometoden hvor endringen beregnes som differansen mellom sum

debiteringer og sum krediteringer. Begge summer spesifiseres.

Metode b, bruttonettometoden, krever at kontiene for en og samme kunde

summeres for hele objek gruppen (f.eks. alle utlånsarter eller alle innskotts-

arter) før endringstallene beregnes. For de to andre metodene blir resultatene

de samme om slik summering ikke foretas. For metode c, bruttometoden, kreves det
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at bare reelle debiteringer og krediteringer tas med, dvs. fornyelser etc. ma

holdes utenfor.

Bankforeningen uttaler bl.a.:

"Utvalget gar inn for bruttonettometoden, men har gitt uttrykk for sine

betenkeligheter i denne forbindelse. Blant annet vil metoden ikke gi opplys -

flinger om brutto nye lån og brutto betalte avdrag. Fra et bankmessig syns-

punkt er det av vesentlig betydning a få oversikt over bruttoendringen av de

enkelte konti. Når det gjelder gjennomføringen av bruttonettometoden, slik

som Utvalget anbefaler det, vil dette by på uforholdsmessig store omkostninger,

i det ikke bare små banker, men også de store bankene som disponerer over

elektronisk databehandlingsutstyr vil måtte utføre dette som en manuell

operasjon. Det anbefales derfor at man i stedet for bruttonettometoden, an-

vender bruttometoden."

Sparebankforeningen uttaler:

"Det er en avgjort svakhet ved den nåværende utlånsstatistikk at

endringstallene bare regnes netto. Bruttometoden bor derfor innføres. For-

utsetningen ma dog være at posteringer som representerer fornyelser effektivt

kan holdes utenfor. I såfall er vi noe i tvJel om bruttonettometoden er

særlig interessant."

Byrået er enig med Arbeidsutvalget i at bruk av bruttonettometoden ville

gitt hensiktsmessig tallmateriale for mange analytiske formål. Etter denne

metode ville forstyrrende virkninger av posterte fornyelser og overføringer fra

en konto til en annen (f.eks. i forbindelse med konverteringer) bli eliminert.

En ville dessuten få et klart bilde av ulike tendenser innen en gruppe (f.eks.

store netto lån til en del av gruppen og store netto avdrag betalt fra en

annen del). Slike tendenser vil ikke komme Fram ved bruk av nettonettometoden

og resultatene av bruttometoden er vanskelige A fortolke. På den annen side

kan en forstå at bruttometoden for visse bankmessige analyser kan ha stor

interesse, bl.a. ved beregning av omsetningen på de ulike konti. Byrået har

imidlertid oppfattet Bankforeningens uttalelse slik at en for tiden ikke kan

regne med en maskinell utkjøring av oppgavedata etter bruttonettometoden, og

at dette derfor vil bli en kostbar metode. Dette ma da skyldes problemer i

forbindelse med sammenknytting av konti for en og samme kunde, noe som er nod-

vendig for en aggregering av kontiene for saldotallene beregnes. Byrået regner

likevel med at en på lengere sikt vil kunne lose disse problemer, f.eks. ved

utbygging av kunderegistre hvor en og samme kunde identifiseres ved et og samme

kundenummer bade på utlåns- og på innskottssiden.

Byrået antar etter dette at en på grunn av tekniske problemer som enda

ikke er løst,som en foreløpig ordning fortsatt må velge å belyse endringene
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i balansepostene ved bruk av nettonettometoden. Endringstall beregnet etter

bruttometoden bør likevel nyttes i den utstrekning bankenes behov gjør dette

ønskelig, bl.a. ved belysning av bevegelsene på konti for de enkelte utlånsarter

og de enkelte innskottsarter. Bruttonettometoden bør forsøksvis nyttes for

gruppen Utvalgte private aksjeselskaper hvor Byrået vil stille til disposisjon

en komplett navneliste, slik at en for denne delen av kundemassen vil kunne opp-

rette et kunderegister.

8. Driftsregnskapet

Arbeidsutvalget har foreslått at driftsregnskapet stilles opp i en slik

form at en bl.a. får en klar sammenheng mellom dette og periodens forskyvninger

i balansen. Dette krever bl.a. on sterkere bruttoføring på vinnings- og taps-

konto,og visse poster som ni føres rett på balansekonto, bør gå veien over

vinnings- og tapskonto eller annet hjelperegnskap. Som eksempler kan nevnes

postering av tap på fordringer, bokfort gevinst i forbindelse med kapitalut -

videlser og fusjoner etc. Dessuten foreslås det oppstilt et eget investerings-

regnskap som belyser bevegelsen i realkapitalen.

Bankforeningen uttaler:

"Bankforeningen vil her innskrenke seg til å understreke at selv om det

kan være ønskelig a bruke den, fremstillingsform som er fremstilt i vedlegg 25,

tabell 25.1, i nasjonalregnskapet, b bankenes regnskaper og bankstatistikken

følge det nuværende opplegg. Dette fordi man derved får en sammenheng mellom de

viktigste inntekts-/utgiftsposter og de respektive balanseposter."

Sparebankforeningen uttaler:

"Vi er enig med utvalget i at spesifikasjonene på driftsregnskapet bør

knyttes bedre sammen med spesifikasjonene i balansen av hensyn til rentabilitets-

analyser m.v. Videre bør regnskapene stilles opp slik at en i statistikken fir

klar sammenheng mellom balansen pr. 1/1, driftsregnskapet i året og balansen pr.

31/12."

Byrået antar at det er behov for et driftsregnskap av den type Arbeids-

utvalget går inn for. Da det av Bankforeningens uttalelse synes å fremgå at

denne ikke er fornøyd med den foreslåtte utforming, bør en i fellesskap søke å

komme fram til en form som alle kan godta.

Så vidt Byrået kan se er det ikke i uttalelsene kommet fram andre merk-

nader av betydning til de statistiske prinsipper som er foreslått av Arbeids-

utvalget. Disse prinsipper bør derfor, med de modifikasjoner som er gjort i

dette avsnitt, legges til grunn for bankstatistikken.
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IV. De statistiske oppgaveskjema

Arbeidsutvalget sier i sin innstilling bl.a.:
fl ... Den innstilling som Utvalget logger fram, inneholder en omfattenda

masse statistiske opplysninger fordelt på et stort antall oppgaveskjema. Disse

skjema bor oppfattes som en illustrasjon av 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 behovet

mot kostnader og har derfor heller ikke tatt standpunkt til prioriteringen av

oppgavene."

I innstillingen er det spesifisert i alt 105 oppgaveskjema, dels for

måneds-, dels for kvartals-, dels for halvårs- og dels for årsstatistikk. Som

det framgår av sitatet ovenfor,har det ikke vært Arbeidsutvalgets forutsetning

at alle disse oppgaver skal hentes inn fra bankene, men at en bør foreta en

prioritering ved g vurdere behov og kostnader og på det grunnlag velge ut et

passende sett oppgaveskjema. Den prioritering som er lagt til grunn for Byråets

oppgaveopplegg,bygger i det vesentlige på en behovsvurdering. Opplegget bør

derfor vurderes på nytt når en får oversikt over kostnadssiden. Det kan da bli

aktuelt a sløyfe helt eller g forenkle visse oppgaver, eller a redusere opp-

gavenes hyppighet, f.eks. ved å gå over fra måneds- til kvartals- eller halvirs-

oppgaver.

En del av de oppgaver som gar inn i det skjemasett som Byrået etter sin

prioritering er blitt stående ved, er blitt omarbeidd. Dette har vært nødvendig

dels for å innarbeide de modifikasjoner som er foretatt i de statistiske

prinsipper og dels for å imøtekomme de ønskemal som partene har gitt uttrykk for

i sine uttalelser. Dessuten er en god del skjemaforslag sløyfet, dels etter

anbefaling fra bankforeningene og dels fordi de etter Byråets vurdering kan gis

lav prioritering.

1. Balansen

Det opplegg for oppgavegiving som Arbeidsutvalget foreslår, forutsetter

at det hver måned gis en balanseoversikt som viser bankenes stilling. I tillegg

til en slik balanseoppgave gis det spesifikasjoner av visse hovedposter i

balansen på måneds-, kvartals-, halvårs- og årsbasis.

Arbeidsutvalgets forslag til balanse er gitt i vedlegg 4 i innstillingen.

Bankforeningen bemerker bl.a. at denne balanse vil danne grunnlag for de frem-

tidige månedsregnskaps - og årsregnskapsskjemaer og for kunngjøringsformularene

og dermed påvirke Bankinspeksjonens krav til foring av hovedboken. Det ma
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derfor trekkes et klart skille mellom informasjon som kan trekkes ut av hoved-

bøkene og andre statistiske data. Ut fra dette foreslår Bankforeningen at

balansen bør gi en oversikt over de enkelte objektarter på grunnlag av hoved-

bokens tall, og at grupperingen av objektartene etter debitor - kreditorsektorer,

næring og andre kjennetegn gis som spesifikasjoner på grunnlag av annet statist-

isk materiale. Videre pekes det på at poster stipulert i utenlandsk valuta ikke

bør behandles som egne objektarter slik Arbeidsutvalget har foreslått (f.eks.

utlån og innskott i utenlandsk valuta). I tilleggsuttalelse av 18. jun4. 1969

går Bankforeningon inn for g fi skilt ut i en egen kolonne alle poster i balansen

som er stipulert i utenlandsk valuta, og dessuten skilt mellom poster som har

innenlandske og utenlandske debitorer eller kreditorer.

skjema 4.1
x .
 i vedlegg 6 1

1
 til dette notat c:r det gitt et utkast til

balanse etter de prinsipper Bankforeningen antyder. For a kunne avstemme sum

aktiva og sum passiva med de tilsvarende regnskapstall er bevilgede, ikke dis-

ponerte kreditter trukket ut på hegge sider av balansen. Byrået forutsetter at

detaljutformingen av spesifikasjonene i forspaltene bør drøftes nærmere.

2. Spesifikasjoner til balansen

En skal i det følgende gjennomgå skjemaforslagene for de enkelte objekt-

grupper i samme rekkefølge som i det foreslåtte balanseskjema og henvise til de

respektive vedlegg i innstillingen.

a. Sjekkdisponible innskott i andre banker (vedlegg 9)

Skjema 9.1 Skjekkdisponible innskott i andre banker etter debitor-

grupper og rentesatser. Saldotall. Bankforeningen foreslår at innskott i

utenlandsk valuta gar ut. Det bemerkes at gruppering etter rentesatser er

arbeidskrevende.

Da alle sektorspesifikasjoner er tatt ut av balansen,vil Byrået foreslå

at skjemaet deles i to nye skjemaer, 9.1.1x og 9.I.2x som vist i vedlegg 6.

Byrået antar at rentesatsene bør belyses. Ellers er skjemaene i samsvar med

Bankforeningens forslag.

Skjema 9.2 Skjekkdisponible innskott i andre banker etter geografiske

områder og debitorgrupper. Saldotall. Bankforeningene bemerker at opplysningene

vil ha liten interesse på grunn av bankenes omfattende filialnett. Skjemaet

går ut.

1) I dette vedlegg følges samme skjemanummerering som i Arbeidsutvalgets inn-
stilling, men for å hindre sammenblanding er de omarbeidde skjemanummer
merket med en stjerne.
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b. Innskott på tid i andre banker (vedle7g 10)

Skjema 10.1 Tidsinnskott etter debitorgrupper, innskottsformer og

rentesatser. Saldotall. Bankforeningen gjor gjeldende de samme innvendinger

som mot skjema 9.1, og antar at en så spesifisert gruppering etter rentesatser

er uinteressant.

Byrået antar at skjema 10.1 bør deles opp i 10.1.1x og 10.1.2* (se

vedlegg 6). Rentespesifikasjonen bør gis.

Skjema 10.2 Tidsinnskott etter geografiske områder og debitorgrupper.

Saldotall. Bankforeningen reiser samme innvending som mot skjema 9.2. Skjemaet

går ut.

C. Veksler (vedlegg 11)

Veksler behandles ikke som egen objektgruppe, men som en utlånsart, jfr.

avsnitt III 1 b i dette notat. Skjemaforslag gitt i vedlegg 11 i innstillingen

går ut.

d. Ihendehaverobligasjoner (vedlegg 12)

Bankforeningen bemerker at de opplysninger som en tar sikte på å hente

inn for ihendehaverobligasjoner,er for omfattende i forhold til denne obj ektgruppes

betydning. Oppgavene over tilgang og avgang på obligasjoner stiller for store

krav til registrering i bankene. Ellers foreslår Bankforeningen at statsgaranterte

obligasjoner bor spesifiseres under hver debitorgruppe.

Byrået antar at oppgaver av den type som vedlegg 12 illustrerer vil

være av stor betydning i årene framover. Dette gjelder også oppgaver over brutto

tilgang og avgang av obligasjoner. Som vedlegg til månedsoppgaven antar Byrået

at det vil være tilstrekkelig med en oppgave som vist i skjema 12.1x (se vedlegg

6). Ved utgangen av hvert kvartal bør det gis oppgave etter skjema 12.9 hvor

kodenumrene i forspalten refererer seg til Norsk Standard 896: Kode for nummer-

ering av verdipapirer. Byrået vil da ved å kjøre dette materiale mot sitt eget

register kunne foreta den ønskede bearbeiding.

e. Aksjer (vedlegg 13)

Bankforeningen viser til sine merknader til vedlegg 12.

Bankenes beholdninger av aksjer er for tiden relativt små og endringene

fra år til år er beskjedne. Byrået antar derfor at det vil være tilstrekkelig

ved utgangen av hvert år a få oppgavene etter skjema 13.7 for børsnoterte og ikke-
børsnoterte aksjeraksjer samlet. Det forutsettes også her at nummerkodene i for-

spalten refererer seg til koden i NS 896. Byrået vil da selv foreta den videre

bearbeiding av materialet.
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f. Utlån (vedlegg 14)

Skjemaforslagene i dette avsnitt er omarbeidd slik at veksler går inn

som egen utlånsart, mens utlån i utenlandsk valuta sløyfes som egen utlånsart.

Endelig forutsettes de fleste oppgaver gitt i form av saldotall eller endrings-

tall beregnet på grunnlag av saldotall (nettonettometoden). Bruttonettometoden

er begrenset til gruppen Utvalgte private aksjeselskaper m.v. hvor det vil fore-

ligge et komplett register. Bruttometoden foreslås nyttet i noen få oppgaver.

Dette opplegg faller stort sett sammen med Bankforeningens ønskemål.

Skjema 14. 1 Utlån etter debitorgrupper og utlånsarter. Saldotall og

bruttonettoendringstall.	 En viser her til nytt skjema 14.1
It 

Det forutsettes

her at kassekreditt og byggelån føres opp med bevilgede beløp og at formelle

posteringer som fornyelser etc. ,oldes utenfor ved registrering av nye Ian og

betalte avdrag. For kassekreditt );

beløp.

)Yg (.1, lån gis tilgang og avgang i bevilgede

Skjema 14.2 Utlån etter næring og dcbitorgrupper. Saldotall og brutto-

nettoendringstall.	 Byrået antar at en her bør nytte nettoendringstall i stedet

for bruttonettoendringstal_. En vil foreslå at en, for gruppen Utvalgte private

aksjeselskaper anvender bruttnettometoden for å få erfaring i bruk av denne,

jfr. nytt skjemaforslag 14.2.1*' Det forutsettes her at kontiene for de enkelte

foretak summeres for bruttonettoendringstallene beregnes.

Skjema 14.3 Utlån otter 7eografiske områder og debitorgrupper. Saldo-

tall og bruttonettoendringstall. Byrdet an-ar at nettoendringstall bør nyttes.

Skjema 14.4 Utlån til Stat - foretak, Utvalgte private aksjeselskaper,

Andre private aksjeselskaper og Personc næringsdrivende etter næring og geo-

grafiske omrider. Saldotall og bruttonettoendringstall. Byrået antar at

bankenes behov for bruttoendring7tall stort sett er dekket ved skjema 14.1* og

foreslår at det i skjema 14.4 gis nettoendringstall

Skjema 14.5 Utlån etter formal og debitorgrupper. Saldotall og brutto-

endringstall. I det en viser til avsnitt iii 5 foran, vil Byrået foreslå at

skjema l4.5 beholdes uendret. Det forutsettes at det for hver linje i for-

spalten gis tall for saldo ved periodcns slutt, nye utlån, betalte avdrag og

netto utlånsøking. Her er det særlig saldotallene og de nye utlån en er

interessert

Skjema 14.6 Utlån knyttet til avbetalingskontakter. Saldotall og brutto-

endringstall. Uendret.

Skjema 14.7 Utlån etter løpetid og utlånsarter. Tallet på kunder og

saldotall. Bankforeningen bemerker at opplysningen om avviklet løpetid er

uinteressant . Dette er det tatt hensyn til i nytt skjema 14.7. En ber også

om d få oppgitt tallet på konti stedet for tallet på kunder.
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Skjema 14.8 Utlån etter debitorgrupper. Kontienes størrelse og utlins-

arter. Tallet på kunder og saldotall. Bankforeningen bemerker at tallet på

kunder synes unødvendig, da kontienes størrelse indikerer tallet på kunder.

Byrået antar at tellet på kunder kan vare av interesse, men foreslår

at en i stedet for kunder nytter konti. Nytt skjemaforslag er gitt i 14.8
*

Skjema 14.9 Utlån etter rentesatser, debitorgrupper og utlånsarter.

Saldotall (rentebelastede beløp). Skjemaet omarbeides som vist i skjema 14.9 * .

Det understrekes at det er de faktiske rentebelastede utinstall som fores opp

her,også for kassekreditt og byggelån.

Skjema 14.10 Utlån med avviklet løpetid under 1 år etter rentesatser,

debitorgrupper og utlånsarter. Saldotall (rentebelastede beløp). Nytt skjema 14.10 :

g. Sjekkdisponible bankinnskott (vedlegg 15)

Skjemaforslagene i dette avsnitt er omarbeidd slik at innskott i uten-

landsk valuta ikke kommer med som egen innskottsart og slik at sjekkdisponible

kredittmidler holdes atskilt fra andre sjekkdisponible innskott. Bruttonettc-

endringstall er dessuten i de fleste skjema byttet om med brutto- og netto-

endringstall. Opplegget er ellers samordnet med tilsvarende opplegg for utlåns-

oppgavene.

Skjema 15.1 Sjekkdisponible innskott etter kreditorgrupper og innskotts-

arter. Saldotall og bruttonettoendringstall. Nytt skjema 15.1
*
. Under byggelan

og kassekreditt føres differansen mellom bevilget og utnyttet som saldotall. Som

nye innskott føres innbetaling på konto og øking i bevilget beløp og som uttak

trukne beløp og nedgang i bevilget beløp.

Skjema 15.2 Sjekkdisponible innskott fra Statsforetak, Utvalgte private

aksjeselskaper, Andre private aksjeselskaper og Personlige næringsdrivende etter

næring og innskottsarter. Saldotall og bruttonettoendringstall. Bankforeningen

peker på at det ikke er bedt om tilevarende oppgaver for utlInene. Byrået
antar at skjemaet kan gå u.4*

Skjema 15.3 SjekkdisponiSle innskott etter næring og kreditorgrupper.

Saldotall og bruttonettoendringstall. Byrået ahtar at en her kan nøye seg med

nettoendringstall (jfr. skjema 15.3 * ). På samme mate som på utlånsiden vil en
foreslå at en for gruppen Utvalgte private aksjeselskaper anvender bruttonetto-

metoden, slik som det er foreslått i nytt skjema 15.3.1* .

Skjema 15.4 Sjekkdisponible innskott etter geografiske områder og

kreditorgrupper. Saldotall og bruttonettoendringstall. Byrået antar at netto-
endringstall bør nyttes. Dessuten bor det i forspalten gis geografisk gruppering
særskilt for sjekkdisponible kredittmidler og andre sjekkdisponible innskott.



Skjema 15.5 Slekkdisponible innskott fra Statsforetak, Utvalgte private

a sjese s aper, .Andre private ak 'es ,askaper og pPronliEp næringsdrivende etter

næring og geografiske områdei . n,dotall og bruttonettoendringstall. Byrået

antar at en bør nytte nettoendringstall. Dessuten bør næringsgrupperingen i

forspalten gis særskilt for sjekkdisponible kredittmidler og andre sjekkdisponible

innskott.

Skjema 15.6 Sjekkdisnonible innskott etter kreditorgrupper, kontienes

størrelse og innskottsarter. Saldotall og tallet på kunder. Bankforeningen gjør

gjeldende samme innvending som mot skjema 14.8. En viser til nytt skjema 15.6
*

.

Tallet på kunder er byttet ut 111 -,d tallet pa konti som Byrået antar vil were en

nyttig opplysning.

Skjema 15.7 Sjekkdisponible innskott, Bruttotall etter kreditorgrupper

og innskottsarter. Bankforeningen peker på at oppgaven vil være arbeids-

krevende og dessuten gi lite av interesse. Skjemaet går ut.

Skjema 15.8 Innskott på anfordring etter kreditorgrupper og rentesatser.

Saldotall. Bankforeningen bemerker at det for tiden ikke gis renter på denne

innskottsform. Skjemaet kan derfor gå ut.

h. Bankinnskott på tie (vedlegg 16)

Skjemaopplegget i dette avsnitt -r omarbeidd slik at innskott i utenlandsk

valuta ikke kommer med som egen. innskottsart- Dessuten er bruken av bruttonetto-

metoden ved registrering av endringstall sterkt begrenset.

Skjema 16.1 Bankinnskott på tid etter kreditorgrupper og innskottsarter.

Saldotall og bruttonettoendringstall. En viser til nytt skjema 16.1*. Opp-

gaven forutsettes basert på bruttotall i stedet for bruttonettotall.

Skjema 16.1.a Bankinnskott på tid etter naming og innskottsarter.

Saldotall og bruttonettoendrings. Skjemaet er av samme art som skjema 15.2

og antas også a kunne falle bort for tidsinnsk(ttene.

Skjema 16.2 Bankinnskott på tid etter Tiring og kreditorgrupper.

Saldotall og bruttonettoendr 4 -Tstall. Ski(Nria som foreslått, men nettoendrings-,

tall i stedet for bruttonettoendringstall. Bruttonettoendringstall foreslås

nyttet for et tilsvarende skjema som hare omfatter gruppen Utvalgte private

aksjeselskaper, jfr. skjema 16.-.?1

Skjema 16.3 Bankinuskott på tid etter geografiske områder og kreditor-

grupper. Saldotall og bruttonettoendringstall. En antar at nettoendringstall

bør nyttes i stedet for bruttonettoondringstall. Ellers er skjemaet som

tidligere foreslått.
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Skjema 16.4 Bankinnskott på tid fra statsforetak, Utvalgte private aksje-

selskaper, Andre private aksjeselskaper og Personlige nærinvsdrivende etter

næring og geografiske områder. Saldotall og bruttonettoendringstall. Netto-

endringstall bør nyttes. Ellers blir skjemaet som foreslått.

Skjema 16.5 Bankinnskott på tid etter løpetid. Saldotall og tallet på

kunder. Sparebankforeningen bemerker at opprinnelig løpetid kan være tilstrek-

kelig. Byrået antar imidlertid at gjenstående løpetid kan ha sin interesse,

spesielt i forbindelse med bundne innskott. Nytt skjema 16.5* .

Skjema 16.6 Bankinnskott på tid etter kreditorsektorer, kontienes

størrelse og innskottsarter. Saldotall og tallet på kunder. Se nytt skjema

16.6
*

.

Skjema 16.7 Bankinnskott på tid fra Lønnstakere m.v. etter kjønn, alder,

innskottsarter og tallet på kunder.

Skjema 16.8 Bankinnskott på tid fra Lønnstakere m.v. etter kjønn, alder,

kontostørrelse og tallet på kunder.

Bankforeningen uttaler at skjema 16.7 og 16.8 ikke kan fylles ut da en

ikke kan og heller ikke finner det mulig å innhente opplysninger om kundenes

alder. Under disse omstendigheter må begge skjema gå ut. En antar imidlertid

at disse opplysninger vil ha så stor interesse for bankene at saken vil bli tatt

opp igjen så snart registreringsproblemene blir løst.

Skjema 16.9 Bankinnskott på tid etter kreditorgrupper, rentesatser og

innskottsarter. Saldotall. Skillet mellom innskott i norske kroner og i

utenlandsk valuta sløyfes. Ellers samme skjema som foreslått.

Skjema 16.10 Bankinnskott på tid, Bruttotall etter kreditorgrupper og

innskottsarter. Skjemaet faller sammen med skjema 16.1
* og går ut.

i. Vekselgjeld (vedlegg 17)

Da veksler (aksepter) skal behandles som en utlånsart vil skjemafor-

slagene i vedlegg 17 gå ut (jfr. avsnitt III 1.b foran).

Lån (vedlegg 18)

Skjemaopplegget omarbeides i samsvar med de endrede definisjoner, i det

Ian i utenlandsk valuta går ut, mens aksepter og ansvarlig lånekapital tas med

som egen låneart. Av kontolån i andre banker tar en med Ian i Norges Bank og i

utenlandske banker, idle kontomellomv:-arender mellom forretnings- og spare-

banker regnes som innskott.

Skjema 18.1 Lan etter kreditorgrupper og lånearter. Saldotall. En

viser her til nytt skjema 18.1* .

Skjema 18.2 Lån etter 10.petid og lånearter. Saldotall.



Skjema 18.3 Lån etter kreditorgrupper, kontienes størrelse og lånearter.

Saldotall.

Skjema 	 Lan etter kreitorgrupper, rent esatser og lånearter. Saldo-

tall.

Disse tre. skjema (18.2 18.S og 18.4) gis samme hode som skjema 18.1

men beholdes ellers uendret, bortsett -Era at Avviklet løpetid sløyfes i skjema 18.2.

k. Aksjekapital og annen ansvarlir,  kapital (vedlegg 19)

Skjema 19.1 Aksjekapital _g annen ansvarlig kapital etter kreditor-

grupper. Avgang, _ilgang og saldotall. Den del av skjemaet som gjelder an-

svarlig lånekapital, faller bort, i det denne post regnes som del av bankenes lån.

Skillet mellom børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer sløyfes. Ellers foreslås

skjemaet beholdt uendret.

Skjema 19.2 Annen ansvarlig kapital etter løpetid. Saldotall.

Skjema 19.3 Annen ansvarlig kapital etter kreditorgrupper og rente-

satser. Saldotall.

Disse to skjemaer faller bort.

1. Fordringer og gjeld overfor utlandet (vediegg 2( 1 )

Skjema 20.1 Fordringer etter debitorland og gjeld etter kreditorland.

Saldotall. Bankforeningen bemerker o oppgaven har liten eller ingen interesse

og bor utgå. Dette er imidlertid Byråets oppgave for finanstellingen (dvs. den

årlige telling av landets fordringer og gjeld overfor utlandet)og ma derfor bli
ostående. Nytt skjema 20.1 * .

m. Garantier (vedlegg 21)

Bankforeningen uttaler at bankenes registrering av garantivirksomheten

for tiden ikke skjer på en slik mite at det er mulig a gi de oppgaver som skjema-
settet omfatter.

Etter konferanse med Bankinspeksjonen vil Byrået foreslå at folgende skjema

faller bort:

21.1 Garantier aLter valutaslag, debitorgrupper og garantiarter.

Løpende garantier og bruttotiL7,73.n5:,7 oçT av7»-In7

Skjema 21.3 Garantier etter formål og art. Løpende garantier og brutto

tilgang og avgang.

Skjema 21.5 Lånegarantier etter kreditor- og debitorsektorer. Løpende

garantier og brutto tilaan o avgang.

Skjema 21.8 Garantier etter debitorgrupper, garantienes størrelse og

formal. Løpende garantier.
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Etter denne reduksjon vil garantioppgavene omfatte:

Skjema 21.2 Garantier etter næring og garantiarter. Løpende garantier

og brutto tilgang og avgang.

Skjema 21.4 Garantier etter valutaslag, debitorgrupper og formål.

Løpende garantier og brutto tilgang og avgang. Det bør drøftes om det er nød-

vendig a skille mellom garantier i norske kroner og utenlandsk valuta.

Skjema 21.6 Garantier etter flaring og formal. Løpende garantier og

brutto tilgang og avgang.

Skjema 21.7 Garantier etter geografiske områder og debitorgrupper.

Løpende garantier og brutto tilgang og avgang.

Skjema 21.9 Garantier etter debitorgrupper, provisjonssatser og formal.

Løpende garantier.

For samtlige skjema vil Byrået foreslå at det kun gis beholdningstall

(løpende garantier), slik at opplysninger om brutto tilgang og avgang faller bort.

n. Bankenes kredittformidling (vedlegg 22)

Bankforeningen uttaler at det her dreier seg om mellommannsvirksomhet

som ikke registreres systematisk, noe som vil Nfcinskeliggjøre oppgavegivningen.

Byrået antar at opplysninger av denne type er av største interesse for a få mer

fullstendig oversikt over det totale kredittvolum. En vil derfor tilrå at de to

skjema 22.1 og 22.2 beholdes som foreslatt. Dette vil da innebære at bankene mg

bygge ut sin registreringspraksis på dette område.

o. Valutaterminfometningqr (vedlegg 23)

Skjemasettetharikke reist innvendinger og blir stående uendret.

3. Vinnings- og tapskonto

Opplegget for oppgavegivning i forbindelse med vinnings- og tapskonto

følger samme prinsipper som for balansen. Ved utgangen av hvert år gis det en

relativt enkel vinnings- og tapskonto som gir oversikt over bankens virksomhet.

tillegg til denne opstilling gis det mer eller mindre vidtgående spesifika-

sjoner av spesielle poster på kontoen. Oppstillingsformen tar sikte på a knytte

sammenheng dels mellom vinnings- og tapskonto og balansen pr. 1/1 og 31/12, og

dels mellom de enkelte inntekts- og utgiftsbringende objektgrupper i balansen og

de tilsvarende inntekts- og utgiftsposter på vinnings- og tapskonto. Sparebank-

foreningen uttaler seg sterkt i favor av dissa prinsipper. Bankforeningen synes

a være av den oppfatning at det foreslåtte opplegg ikke fører fram til de ønskede
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Skjema 25.1 Driftsregnskap. I denne oppstilling som atskiller seg en del

fra tilsvarende oppstillinger i vanlige forretningsregnskaper, er postene ordnet

etter art. Ved denne artsgruppering har en bl.a. tatt hensyn til hvilke spesi-

fikasjoner en ønsker etter tilhørende objektgrupper (f.eks. renter, utbytte, pro-

visjoner etc.). Dessuten er visse interne regnskapsmessige poster spesifisert på

en slik mate at en skal oppnå sammenheng med balansen. Agiopostene er gitt

brutto og spesifisert etter de typer transaksjoner som de er knyttet til. Det

samme gjelder ned- og oppskrivninger. Tap på fordringer (og garantier) registreres

i stedet for enbloc avskrivningene. Derved vil en oppnå sammenheng med

balansetallene for enbloc avskrivningene er trukket ut. Etter Byråets oppfatning

er denne oppstillingsform velegnet til i kaste lys over bankenes virksomhet og

bor fastholdes. Den detaljerte utforming av forspalten bør derimot drøftes nær

mere, slik at oppgaven får en form som alle parter kan akseptere.

Skjema 25.2 Investeringsregnskap. Utgifter i forbindelse med anskaffel-

se av realkapital (bygninger, maskinelt utstyr, inventar, transportmidler etc.)

registreres i alminnelighet ikke over vinnings- og tapskonto. Skjema 25.2, eller

mer detaljert utformet i vedlegg 31, tar sikte pa a belyse slike transaksjoner.

Byrået antar at disse opplysninger bør gis.

4. Spesifikasjoner til vinnings- og tapskonto

a. Renter (vedlegg 26)

Skjemaene revideres i samsvar med de endringer som er foretatt i

balansen, jfr. de nye skjema 26.1*
, 26.2

* og 26.6
* . I skjema 26.5 Innskotts-

renter etter innskottsarter faller postene 6 og 7 bort, i det disse forutsettes

a gå inn i postene ovenfor. Ellers bor skjemaopplegget beholdes uendret.

b. Aksjeutbytte (vedlegg 27)

Bankforeningen uttaler at oppgavene har liten interesse hvis ikke til-

svarende oppgaver kreves også for andre sektorer. Dessuten vil den bli temmelig

arbeidskrevende. Byrået kommer til å forlange tilsvarende oppgaver også for

andre sektorer og vil foreslå at oppgavene gis.

C. Provisjoner (vedlegg 28)

Bankforeningens uttalelser munner ut i at de foreslåtte oppgaver antas å

bli for kostbare i forhold til den nytte de vil gi. Byrået antar imidlertid at

oppgavene vil ha betydelig interesse dels for a få en samlet oversikt over den

effektive rentebelastning (inkl. provisjoner) på visse typer lån, og dels rent

bedriftsøkonomisk for g vurdere virksomhetens rentabilitet og inntektsstruktur.



En bor derfor undersøke mulighetene for a etablere et enkelt registreringssystem

for provisjonene, slik at grupperingene kan foretas. Skjema 28.3 bor omarbeides

som vist i skjema 28.3.
 Ellers bor skjemaene beholdes uendret.

d. Tap på fordringer og garantier og inngått på tidligere avskrevet tap (vedlegg

29)

Bankforeningen uttaler at opplysninger av denne art vil blottstille sider

ved bankenes virksomhet, og publisering av slike opplysninger vil kunne fore til

skadevirkninger. Byrået vil bemerke at disse opplysninger selvfølgelig ikke vil

publiseres for den enkelte bank særskilt. Opplysningene har interesse for Byrået

først og fremst for å belyse bankenes transaksjoner i nasjonalregnskapssammenheng

og ikke med tanke på publisering utad. Skjemaene bor derfor fastholdes.

e. Agiogevinst og -tap og opp nedskrivning (vedlegg 30)

Skjema 30. 1 Agiogevinst og -tap på ihendehaverobligasjoner og aksjer

etter debitor- og kredjtorsektorer. Ingen innvendinger er reist mot denne opp-

gave.

Skjema 30.2 Opp- og nedskrivning av fordringer og gjeld overfor ut-

landet, innenlandske ihendehaverobligasjoner og innenlandske aksjer. Da ut-

talelsen fra Bankforeningen tyder på at man har misforstått skjemaet, skal en

knytte noen kommentarer til postene:

Med opp- og nedskrivning av fordringer og gjeld overfor utlandet i uten-

landsk valuta vil en forstå endringer i postenes bokførte beløp i norske kroner

som ikke skyldes transaksjoner. Slike endringer vil kunne forekomme i forbindelse

med devalueringer eller revalueringer hvis valutarisikoen ikke er dekket. Det

forutsettes da at gevinst eller tap tas til inntekt eller utgift for objektet

realiseres.

For ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta kan tilsvarende opp-

nedskrivninger tenkes (f.eks. verdistigningen på norske dollarobligasjoner i

forbindelse med devalueringen i 194.9). Når det gjelder bankenes beholdninger

av aksjer,vil ofte aksjenes pålydende endres ved opp- eller nedskrivning av

aksjekapitalen i de selskaper som har utstedt aksjene. Slike endringer regi-

streres under post 4 a, Hvis slike endringer eller andre forhold som ikke er

folge av direkte transaksjoner, fører til endringer i bokført beløp , skal dette

fores under post 4 b. Skjemaene er ønskelige for i knytte sammenheng mellom

vinnings- og tapskonto og balanse og bor fastholdes.
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V. Periodiseringen av oppgavene

innstillingen er det pekt på at oppgavenes hyppighet bør avpasses dels

etter behovene og dels etter kostnadene ved oppgavegiving og bearbeiding.

Sparebankforeningen uttaler at kostnadsspørsmålet er for lite klarlagt

til at en alt nå kan ta standpunkt til hyppigheten av oppgavene. Det pekes

videre på at en ma were varsom med a honfore spesielle fordelinger til den

løpende aktuelle statistikk.

Bankforeningen uttaler at opplegget byr på så mange uløste tekniske

spørsmål at det ikke er mulig d ta noe standpunkt til prioritet og hyppighet for

det tekniske utvalg har gitt sin innstilling.

Norges Bank har gitt en foreløpig oversikt over sine ønskemål når det

gjelder prioritering og hyppighet. Det pekes imidlertid på at spørsmålet om

hyppighet bor tas opp på ny når det er oppnådd enighet om statistikkens endelige

omfang og form og når kostnadsspørsmålet er blitt nærmere belyst.

Byrået finner det hensiktsmessig alt nå, bl.a. som en orientering for

det tekniske utvalg, å antyde en ønskelig periodisering av oppgavegivingen.

dette forslag har en lagt hovedvekten pi behovele og i mindre utstrekning hatt

kostnadssiden i tankene. Etter at kostnadene ved oppgavegiving og bearbeiding

er belyst, bor derfor prioritering og periodisering tas opp til endelig behandling.

1. Månedsoppgaver

For månedsoppgaven er aktualitet et meget viktig kvalitetskrav. Vilkår-

ene for å kunne utarbeide en aktuell, løpende månedsstatistikk er at oppgavene

gis umiddelbart etter månedens slutt. Dette krever igjen at oppgavene er

relativt enkle, slik at en ikke trenger en tidkrevende bearbeiding av tall

materialet for oppgavene kan gis. Byrået vil derfor foreslå at månedsoppgaven

omfatter månedsbalansen, en gruppering av de viktigste fordringsgrupper etter

debitorsektorer og de viktigste gjeldsgrupper etter kreditorsektorer, jfr.

vedlegg 7. Det bør overveies å gi kontoplanen en slik utforming at opplysningene

for månedsoppgaven kan tas mer eller mindre direkte fra det avsluttede måneds-

regnskap.

2. Kvartalsoppgaver

For kvartalsoppgaver vil kravene til oppgavenes omfang og  detalj erthet

være større enn for månedsoppgaven, mens aktualitetskravet på den annen side bør

tillegges noe mindre vekt enn i månedsoppgaven. Her kan en derfor trekke inn en

del mer tidkrevende bearbeiding av tallmaterialet for oppgavene gis. Byrået vil
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foreslå at kvartalsoppgavene spesielt bør ta sikte på ä beskrive næringsfor-

delingen av utlån og innskott, formålsfordelingen av utlånene, rentestrukturen

for nye utlån, og transaksjonene på obligasjonsmarkedet, jfr, vedlegg 7. Her

vil det følgelig bli behov for oplysninger som ikke direkte fremgår av regn-

skapet, men som m6 skaffes ved ,tat_s:isk bearbeiding av dette.

3. Arsoppgaver

Resten av oppgavene vil Byret fores14 gitt på Arsbasis. Dette g -jelder

alle oppgaver vedrørende vinnings- og tapskonto, oppgaver fra balansen vedrørende

rentestrukturen for utlån og innskott, oppgaver som belyser geografisre fordel-

inger, oppgaver over løpetid, kontostørrelse etc., jfr. vedlegg 7.

Oversikten i vedlegg 7 viser at 3 nye oppgaver er foreslått tatt inn i

opplegget, 42 oppgaver foreslds tatt ut, 10 oppgaver gis månedlig, 10 oppgaver

gis kvartalsvi ,, og 47 oppgaver gis rlig.

VI. Framdriftsplan

Arbeidsutvalgets innstilling s, 5 2 og 53 er det satt opp en framdrifts-

plan for den foreslåtte utbygging av bankstatistikken. Innstillingen er nå be-

handlet av Norges Bank, Bankinspeksjonen, 	 bankforeningene, jfr. uttalelsene i

vedlegg 1 til 4• I stedet for å nålegge Arbeidsutvalget å utarbeide et revidert

opplegg i lys av de innkomne uttalelser slik det er foreslått i innstillingen

s. 53, pkt. 3, har Byrået funnet det hensiktsmessig selv g utføre dette arbeid.

Dette har gjort det mulig 4 tilpasse opplegget til Byråets alminnelige program

for utbygging av kredittmarkedstatistikken og til de generelle prinsipper som vil

komme til anvendelse på dette område.

Da det fremdeles kan bestå en del divergerende oppfatninger om spesielle

punkter i opplegget, ønsker Byrået å drøfte dette med de interesserte parter for

arbeidet fores videre. Byrået forutsetter imidlertid at opplegget slik det er

skissert i detue notat uten vesentlige endringer kan legges til grunn for det

arbeid som det tekniske utvalg skal gå i gang med.

Om det tekniske utvalg som Arbeidsutvalget foreslo nedsatt, uttaler

Sparebankforeningen:

Vi er enig med utvalget i at det settes ned et teknisk utvalg med

oppdrag a tilrettelegge grupperingskjennetegn m.v. slik at de kan utnyttes ved
bankenes databehandling. 	 Det foreslåtte. tekniske utvalg bør kunne klargjøre

den kostnadsmessige side av saken.



Bankforeningen uttaler: "Bankforeningen sier seg enig i at det ned-

settes et teknisk utvalg som fir i oppdrag å utarbeide planer for a skaffe til

veie materiale for g fastlegge grupperingskjennetegn som kundesektor, næring

etc., og for a legge til rette disse og andre grupperingskjennetegn slik at de

kan utnyttes ved bankenes databehandling. ..."

Byrået er enig i disse synspunkter og foreslår at bankforeningene,

Bankinspeksjonen, Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå oppretter et teknisk

utvalg som gis som mandat g utrede følgende t1, 51mg.1:

1. Hvorledes skal bankene rent praktisk lose de nye registreringsproblemer

som det foreslåtte oppgaveopplegg reiser? Utvalget ma legge stor vekt på a
finne fram til en hensiktsmessig og sikker registrering av kjennemerker knyttet

til kunder som f.eks. kundenes tilknytning til debitor- og kreditorsektorer og

næringssektorer.

2. Hvorledes skal de nye grupperingskjennetegn mest hensiktsmessig legges

til rette, slik at de kan utnyttes ved bankenes databehandling bl.a. med sikte

på a få fram de ønskede statistiske opplysninger? I denne forbindelse bor hele

onpiegget for bankenes statistikkprogram utredes.

3,	 I hvilken form skal oppgavene mest hensiktsmessig gis Byrået, Bankinspek-

sjonen og Norges Bank?
1)

4.	 Hvor mye vil statistikken koste? Kostnadsoverslaget bor gis. spesielt for

de enkelte deler av opplegget, slik at det blir mulig å vurdere nytten av de

enkelte typer av oppgaver mot kostnadene.

Når det tekniske utvalg har avgitt sin innstilling, vil det bli behov

for a gjennomgå opplegget på ny med sikte på revisjon av oppgavene og en for-

nyet vurdering av prioritering og periodisering i lys av de tekniske muligheter

og de anslåtte kostnader.

Etter dette skulle det endelige program for statistikken vare klart, og

arbeidet med bankenes programmering og rutineopplegg kan settes i gang. Byrået

på sin side ma da samtidig planlegge tabellopplegget og utføre programmerings-

arbeidet for bearbeidingen. Endelig settes det opp en tidsplan for oppgave

giving, bearbeiding og publisering av statistikken.

Etter Byråets oppfatning bor en søke g få gjennomfort arbeidet så raskt

som mulig og en fores1P1r folgende tidsfrister:

1) Det var Arbeidsutvalgets forutsetning at statistikkopplegget skulle samordnes
for alle offentlige organer. I den anledning ble Norges Bank i brev av 8. juli
1968 anmodet om å utarbeide et opplegg for sin valutastatistikk som kunne inte-
greres med det alminnelige opplegg for bankstatistikken. Denne oppgave nar Norges
Bank ennå ikke lost.



1. Behandling av det fore iggende onplegg avsluttes innen utgangen av
januar 1070.

Det tekniske utvalg avgi) sin innstilling innen utgangen av 1970.

3. Det endelige opplegg for bankstatistikken fastsettes innen utgangenavtini1971

4 • Programmering, rutineoppiegg, registreringsarbeid, tabellopplegg og annen
forberedelse utføres i 1øt av 1971 og 1972, slik at Drogrammet kan settes
i verk fra og med des ,.-7mbr 192, eventuelt januar 1973

VII. Overgangsordningen

Det mi antas at ikke alle banker har automtisert sin databehandling når

opplegget er klart til h settes ut i livet. Dette reiser spørsmålet om hvordan

banker som ikke nytter EDB skal behandles i statistikken. Sparebankforeningen ut-

taler i denne forbindelse:

"Det ligger nær som en første målsetting å foreslå at statistikken i

fullt omfang bare skal gjelde sparebanker som har tilgang til EDB-utstyr og at

statistikken for de øvrige banker begrenses mest mulig etter en prioriteringsliste.

Imidlertid er det en fordel bl.a av hensyn til sammenlikninger fra ar til år at

mest mulig av den 1Nende 'faste' statistikk (7)m:fatter hele spare-

bankvesenet. I Lien utstrekning det vil være mulig uten urimelig arbeidsbelastning

i pålegge banker uten EDB-kjøring å gi utvidede cppgavor, er vi inneforstått med

at det gjøres. Den statistikk som bare kan fremskaffes fra banker med avansert

EDB-opplegg,bør foreløpig gis karakter av spesialundersøkelser i tillegg til

løpende, ordinær bankstatistikk. Vi er enig i at grupperingskjennetegn m.v. inn-

arbeides i fullt omfang for disse banker.

For de sparebanker som i dag ikke baserer sin bokføring på EDB,har en

den mulighet at de statistiske grunndata av vedkommende sparebank periodevis blir

gitt et maskinlesbart sprik (hullbånd, hullkort e.1.) som deretter blir sendt inn

til EDB-sentral for utregning av de statistiske fordelinger. Kanskje kan Byrået

selv bearbeide statistikken pI grunnlag av hullbånd/hullkort fra de enkelte spare-

banker."

Byrået finner disse synspunkter interessante og vil foreslå følgende:

1. Alle banker,uansett om de nytter EDB eller ikke, innarbeider fullt ut de

grupperingskjennetegn som er nødvendige for statistikken.

2. Kontoplanen søkes lagt opp pi en slik mite at de opplysninger som kreves

i forbindelse med månedsoppgaven kan gis også av banker som, ikke nytter EDB og

uten at dette forer til urimelig merarbeid. Som foreslått i avsnitt IV foran

dreier dette seg stort sett om grove fordelinger otter debitorsektorer for

fordringer og etter kreditorsektorer for gjeld.



3.1

3. Kvartalsoppgavene er i sterkere grad basert på maskinell databehandling og

bor muligens omfatte bare EDB-banker. Enkelte av disse oppgaver (bl.a. nærings-

gruppering av utlånene) bor av bankene som ikke nytter EDB, gis som årsoppgaver.

4. For årsoppgavene bor det vurderes nærmere hvilke opplysninger som med

rimelighet kan forlanges av banker som ikke nytter EDB. Her kan det komme på

tale a be om grunndata overført til f.eks. hullkort for bearbeiding i Byrået, jfr.

annet avsnitt i den siterte uttalelse fra Sparebankforeningen.

Etter dette opplegg vil en i overgangsperioden inntil alle banker nytter

EDB få en månedsstatistikk som omfatter alle banker, en kvartalsstatistikk som

omfatter EDB-banker for tre av årets kvartaler (eventuelt beregnede totaltall for

alle banker) og alle banker for årets siste kvartal, og en Farsstatistikk som dels

vil gi totaltall for alle banker og dels tall for bare EDB-banker (eventuelt

beregnede totaltall for alle banker). I hvilken utstrekning det vil bli mulig å

beregne totaltall for alle banker,m4 eventuelt undersøkes spesielt i hvert enkelt

tilfelle.
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d sener_ år har det skjedd en rivwide utvikling

retning av maskinell og elektronisk databehandling i bankene.

Denne utvikling åpner helt nye perspektiver med hensyn til

,innhenting av informasjon om bankenes virksomhet.

Det er derfor prisverdig at Statistisk Sentralbyrå har

tatt initiativet til tfå konkretisere et langtidsprogram for

utbygging av bankstatistikken i lys. av behovene og de tekniske

muligheter som star åpne". Utvalgets forslag vil, når de blir

gjennomført, gi en langt mer detaljert og ikke minst pålitelig

informasjon om de forskjellige sider ved bankenes aktivitet. Når

det gjelder mulighetene for å gjennomføre det foreslåtte opplegg

legger en vekt på at utvalgets innstilling er enstemmig. Dette

gir håp om at forslagene kan settes ut i praksis etter hvert som

de tekniske muligheter legges til rette.

De problemer en står overfor ved en så betydelig ut

bygging av bankstatistikken som utvalgets innstilling antyder

er selvsagt mange. Ikke desto mindre er det av den største betyd

fling at omleggingen kommer i "ett skritt" og ikke som en gradvis

omlegging som vil kreve hyppige justeringer av til dels meget

kompliserte program i bankenes EDB-opplegg. En vil i denne s	 en

heng understreke at for de banker som har, eller er i ferd med

d innføre, faste EDB-rutiner er det betydeli!itpkostnader forbundet

med senere endringer i rutinene. Det bOr derfor satses på å
gjennomføre det nye bankstatistikkopplegget så hurtig som mulig.



IORGES BANK
Blad 2 fil Statistisk Sentral- Datum: 30/9-1968.

byrå, Oslo-Dep.

Da ennå langt fra alle banker benytter seg av

elektroniske databehandlingsrutiner, vil en likevei stå overfor

betydelige omleggingsproblemer. Som nevnt i utvalgets innstilling

vil det vre -n mulig lOsning at det foreslåtte statiStikk-

prorammet i frste omgang bare innfOres for de banker som allerede

nar EDE-anleeL; ell_ SOIL er tilke Ltet LDB-sentralero

Det synes o7sa naturl. e, det tas kontakt med de

bedrifter som mar<edsf - er elektronisk regneateriell for om-‘
mulig å Legge forholdene til rett- for en standard omlegging av

bankenes dataproduksjon på bakgrunn av utvalgets forslag.

Utvalgets plandat beeenser s ,
	 foreslå en ut-

bygging av bankstatistikken	 Relativt store grupper -v kreditt -

ytende institusjoner faller dermed utenfor	 Fra et 	edittpole

tisk synspunkt vine det vre Ø n.skeLíg om Statistisk Sentralbyi-a

tok sikte på d innhente optaver av liknende art også fra andre

kredittinstitusjoner. Spesielt vil en henlede Statistisk

Sentralbyrås oppmerksomhet pa en gruppe kredittytende institu-

sjoner som i Finansdepartementets kredittbudsjett gar under be-

tegnelsen "Andre 1.tlivere". I Kredi - tbudsjettet for 1968 er

det for denneviruppen regnet med e;n utlansOkning r):. 1,550 mill.

kroner eller om lag av samme stOrreIsesord n som den stipulerte

utlansOkning fra forretnings- og sparebankene san.Let.

1. Behovene fo
0

atistikk.

Som utvalget peker på i innstillingen har finan .olitik<en

og penge- og kredittpolitikken i de senere 5r fått Okt betydnin

som virkemiddel for a regulere den Økonomiske aktivitet og

for allokering av ressursene. Dette siste er ikke minst viktig

under den pågående og fremtidige stvukturrasjonalisering i

industrien og næringslivet for Øvrig. Under denne prosess vil

det være v uvurderlig betydning ikke bare for myndighetene,

men også for de ledende og ansvarlige organer innenfor de berOrte

BS 536 4.-62 5000
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næringsgrener å få vite omfanget og allokeringen ay bankenes

kapitalressurser. Myndighetene vil derfor være interessert

i flest mulig opplysninger som kan danne grunnlag for penge-

og kredittpolitiske avgjOrelser og dessuten kaste lys over

virknino. ene av de tiltak som måttevære satt i verk.

Da utvalgets innstillin er enstemmig er det grunn

til a håpe på en forholdsvis bred oppslutning om de fremsatte

forslag. I denne sammenheng vil en påpeke at det foregår en

utbygging av bankstatistikken i de fleste land. I Radcliffe-

komit6ens innstilling av august 1959 ble det satt fram en lang

rekke forslag som tok sikte på a gi både myndighetene og publi-

kum bedre informasjoner om utviklingen på penge- og kreditt-

markedet. Resultatet ay disse forslag vil en se ved a studere

engelsk kredittmarkedsstaListikk fOr og etter komitgens inn-

stilling. I Sverige ble det i 1967 avgitt en innstilling med

samme formal for Øye.

Norges Banks behov for informasjon om bankenes vi

mhet er naturlig nok omfattende. Mer konkret vil en peke på

nOdvendigheten av a kontrollere om de krav som pålegges bankene

med hjemmel i kredittloven blir oppfylt og om den faktiske

likviditets- og kredittutvikling er i overensstemmelse med

myndighetenes målsettinger. Informasjonsbehovet kan imidlertid

endre seg. Dette tilsier at en trenger en forholdsvis detaljert

bankstatistikk.

Norges Bank legger også vekt på at bankstatistikken ut-

formes slik at den kan benyttes i lOpende konjunkturanalyser.

På lengre sikt anser en det for å være av betydning at bank

statistikken får stOrst mulig anvendelighet for forskning o

andre analytiske formal. I denne forbindelse er det viktig at

statistikken er sammenliknbar med den Øvrige økonomiske statistikk

og videre at den nødvendige detaljrikdom er til stede.

På grunnlag av disse betraktninger og også ut fra det

BS $36 4-62 5000
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synspunkt at en ved den foreslåtte omleggingen vil binde

bankstatistikkens utforming for et lengere tidsrom, har en

valgt a la de Ønskemål som er fremstilt under pkt. 3 i form

'av tabeller, prioriteringer og tabellhyppighet være mer om-

fattende enn det a dekke de aktuelle behov.

Norges Banks behov for informasjon am bankenes virk-

somhet må nødvendigvis betraktes ut fra en penge- og kreditt-

politisk synsvinkel. Bankstatistikken som grunnlag for sikker-

hetsmessige vurderinger, internasjonal rapportering,  samordning

med nasjonalregnskapet samt bankenes eget behov for statistisk

informasjon vil en derfor ikke gå spesielt inn på i det fOlgende.

2. Definis'oner o , klassifikasjoner. 

Med hensyn til de definisjoner og klassifikasjoner som

er nyttet er en oppmerksom på at utvalget i sitt opplegg til

dels har vært bundet av den intertasjonale standard som gjelder

for nasjonalreanskapsoppsti linger.

En har imidlertid heftet seg ved utvalgets definisjon

av innskudd i andre banker. I Innstillingen side 25 er fOlgende

definisjon nyttet:

"Som innskott i andre banker regnes alle banktilgode-
havender som ikke har karakter av utlån."

Videre heter det i Innstillingen side 35 at det viktigste

kriterium på innskudd er at gjelden har oppstått uten initiativ

fra debitorbankens side og uten at det er stilt særskilt sikker-

het for belOpet.

Bankkomitden av 1960 pekte på at det i de senere år

hadde pågått en stadig sterkere konkurranse mellom forretnings

bankene om innskudd fra andre banker, særlig sparebanker.

Komit4en pekte også på at det hadde funnet sted en direkte og

til dels sterk akkvisisjonsvirksomhet når det gjaldt slike inn

skudd.

I forretningsbankenes balanser har dette aldri kommet

3S 536 4-62 5000
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til uttrykk som Ian i sparebankene. Sparebankene på sin side

har heller ikke ført belOpene som utlån til forretningsbankene.

En kan dessuten tenke seg den mulighet at forretningsbankene

tar initiativet overfor rederier og andre selskaper med tilgode-

havender i utlandet i den hensikt å overta midlene til for-

valtning. I slike tilfelle er det lite sannsynlig at debitor-

bankene vil ta inn belOpet som Ian i sine regnskaper.

Selv om ovennevnte definisjon på Ian og innskudd er

presise nok, blir de neppe konsekvent gjennomfOrt i praksis.

bankenes mellomværende med andr4, kredittinstitusjoner bOr

derfor alle tilgodehavender betraktes som innskudd. Hvis en_
sparebank plasserer midler i en forretningsbank, bdr debitor-

banken fOre belOpet som innskudd uansett hvem som har tatt ini-

tiativet til transaksjonen. På samme mate bOr en forretnings-

bank som plasserer midler i et privat finansieringsselskap_ 	 . 	 _ 	 _
betrakte belOpet som innskudd i vedkommende selskap og ikke som

.0C.0

utlån.

Denne regel bOr ikke gjelde Ian i sentralbanken og i

utlandet. Ved disse transaksjoner tilfOres banksystemet nye

midler og initiativet utgår i de fleste tilfelle fra vedkommende

bank. Unntaket bOr også omfatte obligasjonslån og forvaltnings-

bevis/andelsbevis.

En er klar over den begrensning loven om sparebankene,

5 23, setter for en banks virksomhet. . Bankinspeksjonen vil

her ha et klart behov for a kontrollere sparebankenes virksomhet.

Når det gjelder mellomværende med andre banker vil imidlertid

tvilen alltid gjøre seg gjeldende hvorvidt midlene skal betraktes

som innskudd eller Lan.

Likviditetsoversiktene som i dag utarbeides i Norges

Bank gir noenlunde tilfredsstillende informasjon om bankenes

likviditet. Neste skritt bOr være a bygge ut statistikken over

publikums likviditet. Til dette trenger en blant annet en

hensiktsmessig spesifikasjon av publikums bankinnskudd.

NB8 536 4-62 5000
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Når det gjelder innskuddsarter foreslar utvalget

at det for statistisk bruk innfOres en post "disponibie

kredittmidler" som defineres som differansen mellom bevilL;ede

kreditter og da trukne belOp. Ut fra hensynet til likviditets-

statistikken ser en det som en stor fordel at dette prinsipp

gjennomfOres.

Det -fremgr ikke av utvalgets opplegg hvordan

bankene skal fOre skattekonti. Dette kan resultere i at en

fra bankenes side får en uensartet bokfOringsmate. Norges

Bank vil derfor foresla at "skatteinnbetalinger" innfOres_

som en egen post under "Annen gjeld" i hovedbalansen.

Fra tid til annen vedtar myndighetene bestemmelser

som sir publikum adgang til å avsette midler til bestemt_

formal. Dette kan f.eks. skje som et ledd i konjunktur-

politikken eller for a stimulere den private sparing.

I de tilfellene hvor slike avsetninger/innskudd kan

plasseres i de private bankene vil det, for a kunne vurdere

virkningene av de iverksatte tiltak, være Ønskelig a få

statistikk fra bankene over omfanget av avsetningene/

innskuddene.

3. Prioriterin- o tabellhyppiz_het. 

På det nåværende tidspunkt er det vanskelig

ta stilling til kostnadene ved utarbeidingen av den enkelte

tabell eller gruppe av tabeller. Det er derfor ikke mulig a

BS 536 4-62 5000
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lage en gradert prioritering av tabellene både etter behovs-

og kostnadskriteriet.

Fremgangsmåten som har vært fulgt gar i korthet ut på

at en i detalj har satt gjennom de tabellforslag som utvalget

har presentert. Underveis har en utelatt de tabeller hvor

resultatene fremkommer i praktisk talt samme form i andre

tabeller eller hvor resultatene synes a were av mindre interesse

ut, fra de behov som ble skissert under pkt.l. Videre har

en foreslått enkelte tilleggstabeller.

En har antydet at bankstatistikken bOr innhentes

på måneds-, halvårs- eller årsbasis. Ved denne inndeling har

en forsOkt a innfOre visse prinsipp. Som eksempel kan nevnes

at rentesatsoppgavene foreslås innhentet på halvårsbasis

(unntatt tabell 14.10), at de geografiske fordelingene ut-

arbeides på årsbasis og likeledes at renteinntekt- og provi-

sjonsstatistikk innhentes årlig ,

For de forskjellige typer kredittyting (veksler,

ihendehaverobligasjoner og utlån) har en prOvd a gjennomfOre

en viss symmetri i tabellopplegget ut fra det syn at for

enkelte formal kan det være Ønskelig a ha informasjon om

bankenes samlete kredittyting.

den fOlgende oppstilling har en gitt uttrykk for

den Ønskede hyppighet og omfang av bafikstatistikken:

Manedsoppaaver
4.1, 4.2

11.1, 11.3, 11.4 11.5, 11.6

12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5

14.1, 14.2, 14.3. 1 14.4, 14.5, 14.6, 14.10

15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5	 15.7

16.1, 16.1a, 16.2 16,3 16.4

18.1

21.5

22.1

18 536 4-62 5000 23.1, 23.2
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Blad 8 til Statistisk Sentral- Datum: 30/9-1968.

byrå, Oslo-Dep.

Halvårsoppgaver.

9.1

10.1v

11.8 1/

12.8 41

14.9

15.8

16.9

18.4

9.2

10.2

13.2 v

14.7 0 14.8

15.6 I,

16.5, 16.6

17.1 4/

18.2

21.6 ')
- 4)

22.2

26.1, 26.6')

28.3 d

At tabellene 4.3, 4.4 og 4.5 er utelatt fra spesifika-

sjonen skyldes at en har funnet tilfredsstillende dekning for

innholdet i andre tabellforslag. Således kan tabell 4.3 er-

stattes av tabell 12.1 og de nåværende månedsoppgaver fra

bankene. Tabell 4.4 forutsettes erstattet av tabell 14.1 når

det gjelder aktivapostene og tabell 18.1 når det gjelder passiva-

postene. (At posten C.4: Forvaltningsbevis/andelsbevis iflg.
tabell 4.4 foreslås spesifisert på aktivasiden

regner en med beror på en trykkfeil i tabelloppsettet). Tabell

4 •5 kan erstattes av tabellene 14.1 og 14.5 på aktivasiden og

tabell 15.1 når det gjelder ikke disponerte kredittmidler.

Tabell 11.2 er ikke tatt med idet en mener at de

saldotall og bruttonetto endringstall som fremkommer i tabell 11.1

S 536 4-62 5000



'siORGES BANK
Blad 9 til Statistisk Sentral- Datum: 30/9-1968.

byrå, Oslo-Dep.

er tilstrekkelig. Videre har en utelatt tabellene 11.7, 12.6

og 12.7 for henholdsvis veksler og ihendehaverobligasjoner

fordi sikkerhets- og lOpetidsspesifikasjonene antas A ha

mindre interesse ut fra et penge- og kredittpolitisk informa-

sionsbehov.

Ned samme begrunnelse har en i det vesentligste

utelatt tabellforslagene for aksjer (Vedlegg 13) 5 aksjekapital

oG annen ansvarlig kapital (Vedlegg 19), aksjeutbytte (Vedlegg 27) 1

tap på fordringer og garantier (Vedlegg 29), agiosevinster og

-tap (Vedlegg 30), samt investeringsregnskap (Vedlegg 31) fra

den ovenstående tabellspesifikasjon.

VedrOrende skjemaforslagene for veksler og for ihende-

haverobligasjoner, vil en foreslå at det tas inn tabeller

som svarer til tabell 14.4 (Bankenes utlån etter næring og

geografiske områder). En slik spesifikasjon kan være av

interesse også for bankenes samlete kredittyting, f.eks. når

det gjelder a kartlegge den geografiske fordeling av en

spesielt kraftig kredittetterspOrsel innen en bestemt nærings-

gren.

Så vidt en kan se har utvalget ikke berOrt spOrsmålet

om å anvende bruttometoden for en banks mellomværende med andre

banker. Særlig sparebankenes innskudd i forretningsbankene

er av en slik stOrrelsesorden at dette burde overvéies.

En har ovenfor skissert det omfang og den hyppighet

en mener bankstatistikken bOr ha. Norges Bank regner imidlertid

med at det vil være mulig å ta opp statistikkens hyppighet på

et senere tidspunkt når det er oppnådd enighet om bankstati-

stikkens endelige omfang og utforming og når kostnadsspOrsmålet

er blitt nærmere . belyst.

NORGES BANK
ifOlge fullmakt  

OS 536 4-62 5000  



Vedlegg	 2

UTTALELSE FRA BANKINSPEKSJONEN

Oslo, den	 8. januar 1969
BANK I NSPEKSJONEN Klingenberut. 7

Postboks 1238 Vika, Oslo 1
Tlf. 42 69 70*

Statistisk Sentralbyrå
Dronningensgate 16

OSLO 1

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar
2040/68 JG/EM

LANGTIDSPLAN FOR BANKSTATISTIKKEN
Byråets brev av 8. juli 1968.

Bankinspeksjonen har ikke noe vesentlig å bemerke til det
generelle opplegg for bankstatistikk som er angitt i Arbeids-
utvalgets innstilling. Det dekker de ønskemål som var an-
tydet i Bankinspeksjonens brev av 19. mars 1965 og som ble
fremmet gjennom Bankinspeksjonens representant i utvalget.

Utvalget peker på at innstillingen inneholder en omfattende
masse statistiske opplysninger fordelt på et stort antall
oppgaveskjema men at det ikke har tatt standpunkt til priori-
teringen og hyppigheten av oppgavene. For Bankinspeksjonen
som tilsynsmyndighet vil de oppgaver som har tilknytning til
bestemmelser i banklovene så som likviditetsbestemmelsene,
bestemmelsene om egenkapital, om plassering av aktiva og
videre analyser av driftsresultatet og av utlåns- og garanti-
virksomheten særlig ha prioritet. Bankinspeksjonen finner det
imidlertid lite hensiktsmessig A konkretisere disse oppgaver,
deres prioritet og hyppighet på det nåværende tidspunkt, idet
en finner det riktig først A se dette i sammenheng med bank-
foreningenes syn på de prinsipielle spørsmål. En må også
nevne at enkelte av de aktuelle bestemmelser i banklovgivningen,
bl.a. likviditetsbestemmelsene og bestemmelsene om egenkapital
er tatt opp til vurdering.

limey\ er1L.4



Vedlegg 3

UTTALELSER FRA BANKFORENINGEN
	 AD STYRESAK 11/69

Bankforeningens uttalolse om langtiasplan for banksta-

tistikken.

T styremOte den 1. november

1968 nedsatte Bankforeningens styre et ekspartutvalg

til a gjennomgå innstillingen fra Arbeidsutvalget for

utbygging av bankstatistikken. Denne komiteen fikk i

opplrag a forberede Bankforeningens uttalelse angående

innstillingen. Som medlem av komiteen ble oppnevnt

direktOr Kaare Petersen (formann), banksjef Wilhelm

Eavardsen, banksjef Arne Larsen, konsulent Tore Nygaard

og konsulent Alfred Martinovits (komiteens sekretær).

Bankforeningen er enig i det hovedsynspunkt

som er kommet frem i innstillingen fra ArbeiJsutvalget

for utbygging av bankstatistikken, at kreaittmarkeds-

statistikken innordnes i nasjonalregnskapet. Det vil

innebære en viss utviaelse og omlegging av bankstatistik-

ken som vil medfOro endrede rutiner og Økte omkostninger

for bankene. En slik eventuell omlegging må begrunnes

nOye, og de ekstra omkostninger rettferdiggjøres. Det

vil derfor were Ønskelig at Statistisk Sentralbyrå legger

frem en oversikt over hvilke Økonomiske sammenhenger og

problemstillinger man tar sikte på a belyse i det nye

koordinerte nasjonalregnskapsopplegg. Bare derved vil

man kunne sammenligne omkostningene ved omleggingen og

utvidelse av bankstatistikken og den nytte en slik om-

legging har. I en slik dokumentasjon ville det også

være vesentlig å få en oversikt over hvorledes andre

kredittinstitusjoner samt pengeforvaltende myndigheters

aktivitet er tenkt belyst ad statistisk vei. Man vil

da kunne danne seg en mening om hvorvidt den detaljerte
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bankstatistikk er tenkt supplert mea en like detaljert

statistikk for disse andre institusjoners virksomhet.

En tilsvarende detaljrikdom på dette felt vil vere en

vesentlig forutsetning for at man skal kunne gjøre full

bruk av en så detaljert bankstatistikk som foreslått av

Utvalget. Det ma her være riktig å påpeke at allerede

,jen nuværende bankstatistikk vel er den mest omfattende

og pålitelige næringsstatistikk innen finanssektoren.

Når det gjelder oppbyggingen av nasjonalregn-

skapsstatistikken, slik at den skal være pz'i linje med

internasjonale krav til balanseoppstilling, er Bankfore-

ningen i prinsippet enig i en slik samordning. Det er

imidlertid ikke nødvendig at bankenes oppgaver_zi_porsk
opp

bankstatistikk, ut fra dette hens n .3 coos/ s mme

mate. Det ma være Statistisk Sentralbyrås oppgave

bearbeide det innsamlede materiale slik at det tilfreds-

stiller internasjonale krav.

Rent umiddelbart virker det som om kostnadene

for bankene ved gjennomfOringen av det foreslåtte opp-

legg, kan bli av en betydelig stOrrelsesorden. De Nye

kostnader vil dels skyldes at statistikken i betydelig

grad ma tas ut manuelt, selv for stor-banker med EDB-

anlegg, og dels at det i forbindelse med kodifiseringen

vil være arbeidskrevende identifikasjonsproblemer.

mange tilfeller vil en overgang til ny statistikk mea-

fOre en betydelig omprogrammering av allerede utarbeide-

te programmer.

Arbeidsutvalget har bedt Bankforeningen ta

standpunkt til prinsipielle spOrsmål l spesielt da defi-

nisjoner, klassifikasjoner og hvilke tallstOrrelser

(saldotall, endringstall etc.) som skal gå inn i stati-

stikken (jfr. s. 52 i Arbeidsutvalgets innstilling,pkt.1)
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Utvalget ba videre om at det settes opp en

prioritetsliste	 for statistikken og at det gis ut-

trykk for hvordan hyppigheten av statistikken bOr være.
sa

Det er imidlertid fortsatt/mange tekniske spOrsmål som

er ulOste at det ikke er mulig å ta noe standpunkt til

prioritet og hyppighet fr aet foreslåtte tekniske ut-

valg(jfr. s. 52, pkt. 2) har gitt sin innstilling.

Bankforeningen vil i det fOlgende gi sitt syn

på -nael prinsipielle spOrsmål, og i et eget vedlegg

ga nærmere inn på tabellforslagene.

1. Gruaerinuskjennotegn.

Utvalget foreslir at næringsgrupperingen i

kredittmarkedsstatistikken skilles i dehit 	 og kredi-

torgruppering og i nc.xingsstatistikkile efter stanlara for

for næringsgruppering (side 19,pkt. (i)) .

vedlegg 5 under post 1
	

konmuncr inngar

ikke fylkeskommuner som egen post e tiltross for den sti-

genJe betydning som fylk -, skommunene efterhvert får.

Bankene har nu i stor grad gjennomcOrt en

næringskodifisering av sine konti efter den nuværende

næringsstandard. FOr man tar standpunkt til den revi-

aerto utgave som Utvalget nevner, ma man avklare hvilket

merarbeide dette vil fOre til for bankene. Man bOr også

utreae om en eventuell overgang til forotaksnutmner vil

påvirke systemopplegget for nuringskoden.

Bankforeningen forutsetter at den foreslåtte

gruppering efter handelsområde (vedlegg 7) bare omfatter

hele kommuner, slik at det i denne sammenheng ikke

trengs noen ny kode for handelsområder.

Gruppering efter land (vedlegg 8) synes altfor

summarisk når det gjelder andre verdensdeler enn Europa.



Da nærværende utreaning er en In2LillaaaL221.2212112y..

detaljert oppdeling i land være Ønskelig.

2. Bankenes balanse.

Generelt vil man henlede oppmerksomheten på

at vedlegg 4 - balanse for forretningsbanker og spare-

banker - bi.a. vil danne grunnlag for de fremtidige

månedregnskaps- og arsregnskapsskjemaer, samt for kunn-

gjOringsformularene. Den form disse rognskapsskjemaer

far, vil danne	 mOnster for bankenes kontoplan og

påvirke Bankinspeksjonens krav til fOring av hovedbok.

retningslinjene for forretningsbankenes fOring av

hovedbok heter det: "Hovedboken må ve2re spesifisert i

tilstrekkelig grad til at Bankinspeksjonen kan kontrol-

lore riktigheten av innsendte årsregnskaper og måneds-

oppgaver." En fOlge av dette er at det ma skilles klart

mellom de informasj-4ner som skal kunne tas ut av hanke-

nos hovedbOker og ae Ovrige statistiske data.

Utvalgets forslag til spesifikasjQn av balan-

sen (vedlegg 4, skjena	 2) på sektorer og innskudds-

typer skiller p rini	 offentlig forvaltning

finansinstitusjoner og andre innenlandske innskytere

og bare for "Andre innenlandske innskytere" efter ob

jektart. Dette ville fOre til at statistikk over pant-

obligasjoner vekselobligasjoner og gjeldsbrevlån, byg

go an og kassekreditt f rvaltningsbevis/andelsbevis,

andre Ian i norske kroner og Ian i utenlandsk valuta

henholdsvis disponible kredittmidler, anfordring, termin

3, 6, 9 og 12 måneders oppsigelse, bundne spareinnskuld

andre innskudd i norske kroner og innskudd i utenlandsk

valuta ikke vil omfatte offentlig forvaltning private

kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og andre

private finansieringsselskaper. Bankforeningen vil,



på grunn av det som er nevnt ovenfor, foreslå at stati-

stikken for bankene primmrt knytter sog til objektart,

slik at oversikt over sektorer gis som statistikk innen

hver objektart. (Utvalgetstabellforslag 14,1, 15,1 og

16,1 er i motsetning til balanseoppstillingen utformet

i overensstemmelse med. Bankforeningens syn.)

3. Bruttonetto-metoden.

Bruttonetto-metoden (side 23,pkt. (ii)) defi-

neres som differansen mellom sallosum ved periodens

slutt og begynnelse for den del av en kundegruppes

konti som har vist Økning i lOpet av perioden fratrukket

den tilsvarende differanse for den delen av kundegrup-

pens konti som har vist nedgang. Begge Jifferanser

spesifiseres. Bercgningen gjennomfOres ved at en sub-

traherer saldo på le 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 13.n (f.eks. vekselobliga-

sjoner) eller overfOring fra en type konti til en annen

(f.eks. fra byggelån til pantelån, eller fra innskudd

på sparevilkår til innskudd på termin) skal blase opp

tallene, bOr saldiene for hver enkelt kunde innen en

objektart (f.eks. utlån) summeres fOr saldodifferansene

1)eregnes.

Brtttcrmetoden (side 23, pkt. (iii)) defineres

som differansen mellom sum debiteringer og sum kredite-

ringer på en kundegruppes konti i lOpet av regnskaps-

perioden. Sum debiteringer og sum krediteringer Ores

opp. For at denne metode skal gi interessante opplys-

ninger, forutsettes (let at posteringene gir uttrykk for

fdtiske betalingsstrOmmer, det vil si at posteringer
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som representerer fornyelser holdes utenfor oppgaven,

og at låneforhOyelser bare bakfOres med nottobelOpet.

Utvalget går inn for bruttonetto-metoden,

men har gitt uttrykk for visse betenkeligheter i denne

forbindelse. Blant annet vil metoden ikke gi opp1ysnin7

ger om brutto nye Ian og brutto betalte avarag. Fra

et bankmessig synspunkt er det av vesentlig betydning

å få oversikt over bruttoendringer av de enkelte konti.

Når det gjelder gjonnomfOringen av bruttonetto-metoden,

slik som Utvalget anbefaler det, vil dette by på ufor-

holdsmessig store omkostninger, idet ikke bare smabanker,

men også de store banker - som lisponerer over elektro-

nisk databehandlingsutstyr - vil måtte utfOre dette som

en manuell operasjon. Dct anbefales derfor at man i

stedet for bruttonetto-metoden, anvender brutto-metoden.

4. Utlån efter formål.

Bankforeningen er enig i Utvalgets egne beten-

keligheter når det gjelder nytten av denne statistikken

(side 32,pkt. (ii)). Man vil smrlig understreke vanske-

lighoten ved å konstatere om utlånene virkelig blir

brukt til det formål som er oppgitt. Denne statistikk

kan derfor lett bli misvisende. Bankforeningen foreslår

derfor at statistikk over utlån efter formål utgår.

5. Bankers konti.

Bankers konti er ifOlge Utvalgets oppfatning

debitor-og kreditorgrupperinger innen de enkelte objekt-

arter.

Dette innobrer at man finner bankers konti

dels under sjekkdisponible innskudd, dels under tids-

innskudd og dels under utlån, henholdsvis lån. Som inn-

skudd i denne forbindelse regnes alle fordringer som



debitorbanken ikke har stilt sikkerhet for eller som

ikke er oppstått efter initiativ fra adbitorbanken. I

bankstatistikken vil det vare naturlig a finne bankers

konti samlet, idet denne statistikk skal belyse bank-

sektorens samlede aktivitet. Fra et analysesynspunkt

vil det vare mer interessant a skille efter likviditets-

grad enn mellom innskudd på den ene siden og Ian og

utlån på den annen side.

Dankforeningen vil derfor foretrekke å ha

konti med banker som en egen objektart uten at man her

skiller mellom Ian og utlån på den eno siden og innskuld

på den annen side. Innen denne objektart vil det deri-

mot Imre naturlig å skille mellom sjekkdisponible inn-

skudd og tidsinnskudd.

6. Veksler.
(side 25, pkt.6)

Under henvisning til internasjonale be

miser for balanseoppstilling har Utvalget skilt ut

veksler, herun der statskasseveksler, i balansen som

egen hovedpost på linje med utlån. Av samme grunn fore-

slår Utvalget en rekke detaljerte statistiske oppgaver

for veksler på den ene siden, og alle andre utlåns-

poster samlet på den annen siJe. Dette fOrer til en

helt unNvendig fordobling av denne del av statistikken

Bankforeningen er ikke enig i denne gruppering.
forretnings- av 1961

penge og kredittloven av 1965 og i/bankloven/betraktes

statsl -asseveksler som en spesiell art likvider. Andre

veksler er derimot a betrakte som en blant flere utlåns-

former. 1 bankstatistikken bOr derf,Dr veksler eks

klusive statskasseveksler registreres som utlån.

Det vil ofte vmre vanskelig a skille mellom



vareveksler og låneveksler. Det foreslås derfor at

disse to objektarter slås sammen i dn post-som fOres

under utlån.

Aktivapost •, som således bare bOr omfatte

statskasseveksler, bOr plaseres efter sjekkdisponible

innskuld som post nr. 3, som fOlge av likviditetsgraden.

Videre foreslår Utvalget (side 26) at skillet

mellom norske og utenlandske veksler ikke skal fOlge

trassaten, men disk ntOren. Dette innebrer at alle

veksler ma registreres som norske, idet do gjeldende

valutabestemmelser forbyr diskontering i favOr av ut-

landet. Dette igjen fOrer til at de offentliggjorte

utlånstall biases opp med denne portefOlje. Dette

spOrsmal bOr gjOres til gjenstand for spesiell behand-

ling i aet foreslåtte tekniske utvalg.

7. Driftskredittpr,

Den foreslåtte bruttoregistering av bevilgede

kassekreditter og byggelånskonti (sile 32) gir grunnlag

for refleksjoner av såvel bankpolitisk som kreditt-

politisk karakter. Utvalget poengterer at registrerin-

gen er for statistisk bruk og altsi ikke skal gjennom-b;uk ,

 overfor kunden. Fra et bankmessig synspunkt er

det fortsatt Ønskelig a ha den oppstillingen som ni be-

nyttes i bankstatistikken. Hvis Statistisk Sentralby-

ri finner det formalstjenelig i annen sammenheng å

gruppere data på en annen mate, ma de ha anledning til

å gjOre det, men forutsetningen er at de presiserer

hva som er sjekkaisponible kredittmidler og hva som er

sjekkdisponible folioinnskudd.



8. Innskudd.

Bankforeningen vil bemerke at man na i bankene

overveier a endre innskuddsvilkårene på linje med det

nylig innfOrte svenske system. Utvalgets forslag til

statistikk pa dette felt vil da mitte revideres.

9. Veksekldell.

(Side 38,pkt. (i))
Bankenes eventuelle egne veksler representerer

Ian og fOres som sådanne i balansen. Rediskonterte

veksler representerer endossementsansvar og hOrer som

fago av det ikke hjemme i hankenes balanser. Hvis

Statistisk Sentralbyrå trenger opplysninger om endosse-

mentsansvar, bOr dette - som nå - gis som en egen spe-

sifikasjon på skjema for bankenes månedsbalanse.

10. Aksdeka2ita1. 

Aktivapostene 6 og 7 og passivapostene 5 og 6

i hovedbalansen, aksjer - henholdsvis aksjekapital -

bOrsnoterte og ikke-bOrsnoterte, vil når det gjelder den

siste gruppering vmre en unaturlig oppdeling, fordi det

er vilkårlig hvilken gruppe et aksjeselskap vil falle i

(side 39,pkt. k). Det er blant annet en forutsetning

br notering på BOrsen at utbytte er utdelt. Når det

gjelder aksjekapitalen Ønsker bankene også for fremtiden

a presentere denne sammen med den Øvrige egenkapital og

andre fonds.

11. Annen ansvarlij ka2ital.
(side 39, pkt. k)

Det synes unOdvendi3 a plasere annen ansvarlig

kapital, som for tiden utgjOr en meget beskjeden andel

av hankenes forpliktelser, som egen hovedpost  i balansen.

I alle tilfeller den foreslåtte statistikken altfor

omfattende, idet det bare berOrer 4 banker med ett samlet

belOp på 10,7 mill. kroner.
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12. Valuta.

Innskudd og utlån i utenlandsk valuta, som er

spesifisert i Utvalgets tabell 4,2 og 4,4 som egne

bbjektarter, hOrer naturlig inn under de andre objekt

arter. Utvalget antar (side 17, pkt. (ii)) ".... at for

de fleste andre formal vil det ware tilstrekkelig med

en oppsplitting etter norske kroner og utenlandsk valu-

ta".; Bankforeningon mener imidlertid at selv denne opp-

splitting er unNvendig. I balanseoppstillingen vil

Jet eventuelt være behov for inndeling efter objektart

i fordrings-/gjeldsforhold.;• til innland/utland og i

norske kroner og utenlandsk valuta (uspesifisert). De

to fOrste inndelinger dekker et statistisk behov. Når

det imidlertid gjelder kroner/valuta vil kun en full-

stendig spesifikasjon pr. valutaslag vare interessant

og da ut fra et valutarisikosynspunkt, det vil si at

en fordeling på objektart er overflOdig. Slike oppgaver

gis idag til Norges Bank.

13. Driftsregnska2. 

(Side 46)
Bankforeningen vil her innskrenke seg til

unCterstreke at selv om det kan were Onskelig a bruke

den fremstillingsform som er gjengitt i vedlegg 25,

tabell 25,1,i nasjonalregnskapet, bOr hankenes regnska-

per og bankstatistikken fOlge det nuvearende opplegg.

Dette fordi man derved får en sammenheng mellom de

viktigste inntekts-/utgiftsposter og de respektive

balanseposter.

SluttbetraktningeK. 

Når det gjelder prioritetsspOrsnAlet, vil

det vare Ønskelig på et tidligst mulig tidspunkt å komme

frem til en endelig oppstilling av balanse og tap og
•••

vinning. Dette skyldes at det vil ware et behov for
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fortest mulig å samordne bankenes oppgavogivning med

bankenes kontoplaner. Når så den endelige oppstilling

av balanse og tap og vinning er foretatt, bOr denne

siden endres minst mulig.

Bankforeningen sier seg enig i (side 52 pkt.2)

at det nedsettes et teknisk utvalg som får i oppdrag a
utarbeide planer for a skaffe tilveie materiale for

fastlegge grupperingskjennetegn som kundesektor,  næring

etc., og for å legge tilrette disse og andre gruppe-

ringskjennetegn slik at de kan utnyttes ved bankenes

databehandling. Dette utvalg bOr legge spesiell vekt

på vurdering av hvilke problemstillinger man Onsker a
belyse og den statistikk dette betinger, i hvilken grad

denne oppgavogivning er teknisk mulig, og hvilke om-

kostninger som vil vmre forbundet med statistikken,

særlig nar man tar i betraktning at en del banker ikke

vil automatisere sin databehandling i overskuelig frem-

tid.

Oslo, 4. februar 1969.

Wilhelm Edvardsen	 Arne Q, Larsen	 Kaare Petersen
banksjef
	

banksjef	 adm.direktOr

Tore Nygaard
	

Alfred Martinovits
konsulent
	

konsulent



Kornentpr ti4e f2EtligIft_tWalIML

Arbeidsutvalget for utbygging av bankstati-

stikken har i en rekke vedlegg utarbeidet forslag til

tabeller som kan utarbeides i forbindelse med bankstati-

stikken. Disse tabeller viser samtidig hvilke mulighe

ter som foreligger for bearbeidelse av det materiale

Arbeidsutvalget Ønsker innhentet. Et ma-mere studium

av disse tabeller viser at man - om opplegget ble fulgt

helt ut - vil få en megot omfattende og letaljrik bank-

statistikk. Noen av tabellene vil få slike dimensjoner

at de blir uoversiktlige og vanskelige å bruke. Andre

vil gi opplysninger av begrenset verdi. Atter andre ta-

beller eller deler av tabeller vil efter Bankforeningens

mening i praksis være verdilOse.

det fOlgende er det gitt en kommentar til

tabellutkastene med forslag til endringer. I denne gjen-

nomgåelse har man dels tatt hensyn til den nytte de

statistiske tabeller forventes A ha dels til det arbei-

de det vil kreve å skaffe materialet tilvele.

Vodle.. 9	 Tabellfors .• se kdis ,, onible inn kudd

dro b.nker aktiv

Tabell 9,1 - sjokklisponible innskudd i andre

banker efter debitorgrupper og rentesatser gir opplys-

niriger om forhold som fremgår av månedsbalansen hva an

går saldotall. En spesifisering av rentesatser som

foreslått 1 tabellen vil neppe være mulig uten en full

opplisting av alle konti. Forøvrig vil man bemerke at

posten "For andres regning i utenlandsk valuta", punkt 5

utenlandske banker, også bOr utgå av månedbalansen.

Opplysningene som vil fremgå av tabell 9,2 vil

- all den stund forretningsbankene opererer med et

utbredt filialnett, vare lite interessante s og bOr utgå
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Vedlegg. 10. Tabelltualag_f2rtidsinnskudd i andre 

banker (aktiva) 

Når det gjelder tabell 10,1 vil man for rente-

satser og saldotall kunne gjOre gjeldende de samme syns-

punkter som for tabell 9,1. Forøvrig vil man bemerke

at det er vanskelig a SQ hvilken nytte, ptaigepolitiek

sett, man kan ha av en så spesifisert oppdeling av inter-

bankrenter, bl.a. i terminer.

For tabell 10,2 vil de samme innvendinger gjøre

seg gjeldende som for tabell 9,2. Denne tabell bOr ut-

gå.

Vodle.. 11. Tabellforsla for veksler.

Idet det vises til Bankforeningens uttalelse

pkt. 6, hvor det fremheves at veksler er en utlånsform,

vil man foreslå at denne post utgår og at man i stedet

innordner det under statistikken for utlån.

Vedlegg 12. Tabellforslag for ihendehaverobligasigagg_t

Generelt vil man her bemerke at de omfattende

opplysninger som man tar sikte på å innhente om ihenle-

haverobligasjoner ikke svarer til disse obligasjoners

rolle i dagens Økonomiske liv. Det eventuelle fremti-

dige behov for statistikk på dette felt, vil ikke bare

avhenge av obligasjonsmassens omfang, mcn også av

markedsformen til enhver tid. ForOvrig vil man knytte

fOlgende bemerkninger til forslagene på dette punkt.

Tabellforslagene 12,4 og 12,5 inneholder spe-

sifikasjon av tilgang og avgang i beholdningen av ihen-

dehaverobligasjoner. Under-oppdelingen i nytegning og

kjøp i markedet på den ene siden og amortisering og salg

i markedet på den annen side, stiller for store krav til

registering i bankene. Dette siste gjelder forOvrig
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også for tabell 12,9.

Når det gjelder tabellene 12,6 og 12,7 vil

man bemerke at andelen av ihendehaverobligasjoner som

er garantert av staten bOr fremgå under hver post i de-

bitorgrupperingen.

Det ville were mer naturlig a skille ut uten-

landske ihendehaverobligasjoner fremfor A få dem spesi-

fisert efter valutaslag.

Til tabell 12,8 Ønsker man a bemerke at under
de eksisterende valutabestemmelser har man ikke uten-

landske verdipapirer utover de som kan kjOpes for "secu-

rity"-valuta. De nominelle renter på ihendehaverobliga-

sjoner i utenlandsk valuta vil gi et skjevt bilde sålenge

man ikke tar hensyn til "security"-kursen.

Vedle. 13.	 bellforsl	 f r aks e .

Når det gjelder Bankforeningens generelle

bemerkninger til dette punkt, vil man vise til kommenta-

rene under vedlegg 12, fOrste avsnitt.

Det fremgår av Utvalgets tabellforslag at man

vil konsentrerer opplysningene om bOrsnotertc aksjer.

I denne forbindelse vises det til Bankforeningens ut-

talelse pkt. 10.

Ve11oqq_14. Tabellforslag for utlån. 

Sumlinjen i tabell 14 4 1 - utlån efter debitor-

grupper og utlånsarter vil efter Utvalgets forslag

ikke motsvare fordelingen på objektart i månedsoppgaven,

idet denne kun inneholder fordeling på objektart for

visse debitorgruppor. Forøvrig vises det til Bankfore-

ningens uttalelse punkt 2.

Når det gjelder tabell 14 4 4 - utlån til stats-

foretak, utvalgte private aksjeselskaper, andre private
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aksjeselskaper m.v. og personlige næringsdrivende efter ,

nmring og geografiske områder - gir dette et godt eksem-

pel på hvor omfattende Utvalgets forslag til tabell har

en tendens til å bli. For å belyse dette forhold kan

Len ta skjema for utlån efter utlAnsfylker og låntaker-

grupper som for tiden er i bruk. Erstatter man i dette

skjema 1 4ntakergrupper med den foreslåtte nmringsgrup-

pering efter vedlegg 6 og fører inn tre tallkolonner

under de respektive fylker, vil man få et bilde av hvor

omfattende den foreslåtte tabell vil bli. Man bOr der-

for for hver enkelt tabell vurdere hvorvidt det er nød-

vendig med bruttoendringstall i tillegg til saldotall.

Når det gj 41.1er Utvalgets forslag til tabell

14,5 - utlån efter formål og' debitorgrupper - vises til

Bankforeningens uttalelse punkt 4. Utvalgets Ønske om

å fa belyst formålsfordeiing av nye lan i perioden til-

freasstilles ikke av den utforming tabell 14,5 har f&tt.

Punkt 2 - andre invostoringsformål- i tabou 14,5 skil-

ler bare i boligformål og investeringsformål ellers,

noe som neppe er en tilstrekkelig oppdeling i nasjonal-

rognskapssammenhong.

Nr det gjelder tabell 14,7 - utlån efter

løpetid og utlånsarter - ber man om opplysninger om opp-

rinnclig gjens ude og avviklet løpetid. Opprinnelig

løpetid er interessant fra et rentabilitetssynspunkt
gjenstående løpetil fra et likviditetssynspunkt,
mens det ikke kan vare nødvendig at det gis opplysninger

Old avviklet løpetid.

Utvalgets forslag til tabell 14,8 - utlån

efter debitorgrupper, kontiene størrelse og utlånsarter

ber man om informasjoner om antall kunder. Denne

siste informasjon synes unødvendig idet gruppering

etter kontienes størrelse samtidig indikerer antall

kunder i hver gru PC.



Tabellene 14,9 og 14,10 inneholder viktige

informasjoner om overfOrslerinnen den finansielle del av

nasjonalregnskapet. Tabell 14,9 gir et bilde av tota l-'

strOmningen mellom debitorgrupper og utlånsarter, mens

tabell 14,10 ved kun å se på utlån mod avviklet lOpetid

under ett år, sOker få frem vridningen i disse stOr-

relser. Når det gjelder tabell 14,10 vil Bankforeningen

foreslå at man i steact for pålOpne renter fOrer opp sum

saldi for utlån med avviklet lOpetid under ett år.

Vedlegq 15. Tabellforslaq for s'ekkdis onible innskuad

Croassivq1

Når det gjelder Utvalgets forslag til tabell

15,2 - sjekklisponible innskudd fra statsforetak, ut-

valgte private aksjeselskaper, andre private aksjesel-

skaper m.v. og personlige næringsdrivende otter næring

og innskuldsarter gjOrmdet oppmerksom pa at en til-

svarende oppstilling ikke er blitt foreslått hverken

for utlån eller for tidsinnskuld.

Forslag til tabell 15,6 - sjekkdisponible inn-

skudd efter kreditorgrupper, kontienes stOrrelse og

innskuddsarter hvor det er meningen at man skal oppgi

saldotall og tallene på kunder, motsvarer Utvalgets

tabellforslag 13,8 og Bankforeningens anmerkninger ved-

rOrende tabell 14,8 kan lerfor også gjOres gjeldende for

tabellforslag 15,6. Tallet på kunder, tabellforslag 15,6

fremgår ikke av oppstillingen i tabellen, og synes

holler ikke å ware nødvendig. De opplysninger som Ut-

valget foreslår gitt i tabell 15,7 - sjekklisponible

innskudd, bruttotall efter kreditorgrupper og innskudds-

arter hvor man blant innskuddsmidler regner disponible

kredittmidler, vil vare arbeidskrevende for bankene,

idet lette representerer data som ikke registreres idag,
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og som holler ikke er av interesse fDr bankene.

Tabell 15,8 - innskudd på anfordring efter

kreditorgrupper og rentesatser - er for tilen ikke aktu-

ell da det ikke gis rente på innskual på anfordring.

Nicalecia_lLf_Tal2gllfors1 for tidsinnskudd assiva).

Til tabollene 16,1 til og mel 16,6 har Bank-

foreningen ikke noe a bemerke i tillegg til act som er

nevnt under sjekklisponible innskudd, utover Jet at

andre inn skuld i n.kr. kan være av terminkarakter

(tabell 16,5).

Når det gjelder Utvalgets tabellforslag 16,7

tidsinnskuld fra lønnstagere m.v. efter kjOnn, alder,

innskuddsarter og tallet pc, kunder - samt tabell 16,8

tinsinnskuda fret lOnnstagere in .v  efter kjønn, alder

kontostOrrelse og tallet på kunder - kan disse tabeller

for tiden ikke utfylles, da man ikke har informasjoner

om alder. Av taktmessige hensyn vil bankene vegre seg

for a be kundene om slike opplysninger la act vil kunne

stOte mange. Bunane spareinnskudd passer neppe inn i de

foreslåtte tabeller p.g.a. sin spesielle karakter.

Vedic
	

17	 abellforsla for veksel

Idet det vises til Bankforeningens uttalelse

punkt 9, vil man foreslå at dis .se informasjoner utgår.

Vedle C 18. Tab Ilf rsla for bankenes no lin

Idet :let vises til Dankforeningens uttalelse

punkt 5, vil man foreslå at disse opplysninger tas i

forbindelse med tiasinnskuda fra banker.

yodle 19. T bellforsla for aks eka 'tat 	annen  

n va li. ka trl

Tabellene 19,2, 19,3 samt lelvis tabell 19,1

gar på opplysninger om annen ansvarlig kapital som i

norske forretningsbanker for tiden utgjOr 10,7 mill.



kroner ialt. Det synes derfor helt unOdvendig å foreta

on såpass spesifisert oppdeling av et såpass beskjedent

materiale. ForOvrig vises act til Bankforeningens ut-

talelse, punkt 11, om børsnoterte og ikke-bOrsnoterte

aksjer.

Vele. 20. Tabellfors a for fordrin er or	 old over-

for utlandet.

Donne oppstilling vil i praksis være av liten

eller ingen interesse og bOr utgå.

Vedic	 21. Tabellforsla for •arantier.

Bankenes overtagelse av garantiansvar blir

for tiden ikke registrert så detaljert som utfylling av

Utvalgets tabellforslag ville kreve.

Bankforeningen vil foreslå at garantier efter

valutaslag utgår, tabellforslag 21,1 og 21,4. For de

Øvrige tabellforslags vedkommende bOr detalj riklommen

reauser6s. Dette gjelder srlig tabellforslag 21,7 -

garantier efter geografisMaområderog debitorgrupper -

og 21,8 - garantier efter debitorgrupper, garantienes

stOrrelse og formal.

Vedlegg 22.  Tabellforslaq_for bankenes kredittformidlin .

Da det her vil dreie seg om opplysninger am

bankenes mellommanns-virksomhet, som for tiden ikke blir

registrert systematisk, ville man for a kunne gi de

foreslåtte opplysninger, måtte innfOre en ny og omkost-

ningskrevende registreringspraksis.

Vedlegg 23. Tabellforsla for valutaterminforretninger.

Bankforeningen er enig i at de av Utvalget

foreslåtte opplysninger under dette punkt gis, selv om

dette vil ware omkostningskrevende for bankene.



edle	 rsikt over re nska ssammenhen ene.

De her fremsatte betraktninger foranlediger

ingen kommentarer.

Vedleu 25.  51...51atisk utforming_m_kiftargsnskapet og 

.4.-Emat2s1-11=11.2Jat±
Bankforeningen vil her innskrenke sog til å

understreke at selvom aet kan være Onskelig å bruke den

fremstillingsform som er gjengitt i tabell 25,1 i na-

sjonalregnskapet, bOr bankenes regnskaper og bankstati-

stikken folge det nåværende opplegg. Dette fordi man

derved får sammenheng mellom de viktigste inntekts- og

utgiftsposter og deres respektive balanseposter.

Voclls_gçL2§.abeiqg.renteutifterorente-

inntekter. 

Utvalgets tabellforslag 26,1 til og med 26,4

avstedkommer ingen kommentarer i tillegg til det som

tidligere er sagt om de størrelser som inngår i disse

tabellene.

Når det gjelder Utvalgets forslag til tabell

26,5 - innskuddsrenter (inntekter og utgifter) efter

innskuddsarter - er det vanskelig å forstå hvilke stør-

relser man sikter til i kolonnen "renteinntekter". Også

for Utvalgets forslag til tabell 26,7 - utlånsrenter (

(inntekter) efter utlånenes formål - vises det til Bank-

foreningens uttalelse, punkt 4, når det gjelder formåls-
•■•

forhold.

R9J41.2a2_22.1 TAtallf2gslaq for aksjeutbytte. 

Bankforeningen forutsetter at dette gjelder
-er sine

på den ene side bankenes utbetaling/til/aksjonærer, og

på den annen side bankenes utbytte av	 sin egen por-

tefølje. Efter Bankforeningens mening vil en detaljert

fordeling av dette utbytte ikke ha noen interesse
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så lenge oppgaveplikten ikke påhviler alle aksjeeiere.

På den annen side vil en slik oppdeling av utbyttet

pålegge bankedBadskillig ekstraarbeide.

	

Vedle	 28.	 abellforslac for •rovis on inntekter.

Når det gjelder Utvalgets forslag til tabell

28,1 provisjoner efter betalende sektor og provisjons-

arter og tabell 28,2 provisjoner efter betalende

nmringsgrupper og provisjonsarter vil Bankforeningen

bemerke at en slik foraeling som Utvalget Onsker, vil

vmre altfor kostbar å gjennomfOre når det gjelder almin-

nelige tjenesteprovisjoner. ForOvrig vil man også stOte

på registreringsmessige problemer.

Når det gjelder Utvalgets forslag til tabell

28,3 kredittprovisjon for veksler oi utlån efter ut-
og 28,4 - kredittprovisjon efter utlansformål

lånsarter -/har opplysninger av denne art wart disku-

tort i rafter mellom Bankinspeksjonen og bl.a. Bankfore-

ningen. Man var på disse mOter kommet til at opplysnin-

ger av denne karakter fremgår i rimelig graa i den opp-

gavegivning som bankene nu er pålagt. En såpass spesifi-

sert oppstilling som den Utvalget foreslår i de to nevnte

tabeller, vil neppe kunne forsvares på bakgrunn av de

omkostninger dette ville resultere i.

	

edle	 T bellforsla for ta	 fordrin,er o

agrantier oct inngattmLtiliagre avskrevet 

tap. 

Utvalgets forslag til tabell 29,1 - tap på

utlån og tap på garantier efter mottagende sektorer og

inngått på tidligere avskrevet tap efter betalende sek-

torer og tabell 29,2 - tap på utlån og garantier og

inngitt på tidligere avskrevet tap efter wearing vil

blottstille sider ved bankenes virksomhet som man anser
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som interne, konfidensielle opplysninger og hvor publi-

sering av slike oppgaver vil kunne fOre til skadevirk-

ninger.

Vodle. 30	 abellforsla for a lo evinst o -ta

for opp- ocl nedskrivnincL.

Når det gjelder Utvalgets forslag til tabell

30,2 - op' og nedskrivning av fordringer og gjela over-

fr utlandet, innenlanaske ihendehaverobligasjoner og

innenlandske aksjer - Onsker Utvalget a få spesifisert

oppskrivning og nedskrivning pr. fordrings- og gjelds-

type. Dette matte innebære at bankene dekket sin valuta-

risiko pr. fordrings- og gjeldstype, noe som selvfOlge-

lig ikke er tilfelle. En spesifikasjon av opp- og ned-

skrivning pr. objektart bOr aerfor utgå.

17,g5.1)	 31_1Impteminalrsjsanskaa._

Da opplysningene dels er registrert tidligere,

dels ikke er spesifisert (egne byggearbeider) og dels

ikke i bruk (opp- og nedskrivning), foreslår Bankfore-

ningen at tabell fr investeringsregnskap (25,2 og 31)

utgår.



NORWEGIAN BANKERS ASSOCIATION
NO RW EGIS CHER BAN KVE REIN
ASSOCIATION DES BANQUES NORVÉGIENNES

HAAKON \ill's GATE 6 - TELEFON: 41 0030

TELEGRAMADR.:BANKFORENING
BANKGIRONUMMER: 6001.05.41533

DEN NORSKE BANKFORENING
OPPRETTET 1915 AV NORSKE FORRETNINGSBANKER

o s Lo,
POSTBOKS 1489,VIKA,OSLO1

Statistisk Sentralbyrå

Dronningensgt. 16,

Oslo-Dep.

tids 1 n for bankstatistikken.

Vi viser til vår uttalelse av 4. februar om langtids-

plan for bankstatistikken som var vedlagt vårt brev av 17.s.m.
I uttalelsen heter det under pkt. 12, valuta, fOlgende:

"tnnskudd og utlån i utenlandsk valuta, som er spesifi-
sert i Utvalgets tabell 4,2 og 4,4 som egne objektarter,
hOrer naturlig inn under de andre objektarter. Utvalget
antar (side 17, pkt. (ii) ".... at for de fleste andre
formal vil det være tilstrekkelig med en oppsiilitting efter
norske kroner . og utenlandsk valuta". Bankforeningen mener
imidlertid at selv denne oppsplitting er unødvendig. I
balanseoppstillingen vil det eventuelt ware behov for inn-
deling efter objektart i fordrings-/gjeldsforhold til inn-
land/utland og i norske kroner og utenlandsk valuta (üspesi-
fisert). De to fOrste inndelinger dekker et statistisk behov.
Når det imidlertid gjelder kroner/valuta vil kun en full-
stendig spesifikasjon pr. valutaslag were interessant og da
ut fra et valutarisikosynspunkt, det vil si at en fordeling
på objektart er overflOdig. Slike oppgaver gis idag til
Norges Bank."

Efter at Bankforeningens uttalelse var sendt, har vi fra

en av medlemsbankene fått en henvendelse om å ta opp igjen til

vurdering spOrsmålet om statistikken over bankenes formue og gjeld

i utenlandsk valuta. Vedkommende bank skriver:

"Vi har ved en nærmere gjennomgåelse av Den norske Bank-
forenings uttalelse om innstillingen fra "Arbeidsutvalget for
utvikling av bankstatistikken" festet oss ved at Bankfore-
ningen mener at det er unødvendig med en oppstilling av ban-
kenes aktiva og passivaposter i henholdsvis norske kroner
og utenlandsk valuta."

Og bankene'uttaler videre:

"Efter vår banks syn vil høyst verdifulle opplysninger
i bankstatistikken falle bort hvis skillet mellom fordringer/
gjeld i norske kroner og utenlandsk valuta skulle bli utelatt.
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Det vil som eksempel ikke bli mulig å bedOmme bankenes valuta-
posisjon overfor utlandet og bankenes totale valutaposisjon,
vurdert ut fra et valutarisikosynspunkt. Det vil forøvrig
med bakgrunn i Bankforeningens uttalelse om langtidsplan for
bankstatistikken bli meget vanskelig, for ikke A si umulig,
A analysere den virkning endringer i landets utenriksOkonomi
har på vårt lands penge- og kapitalmarked."

På denne bakgrunn ble spOrsmålet tatt opp igjen i Bank-

foreningens styre. Styret var enig i at :let ville kunne være nyttig

med en oppdeling i norske kroner og utenlandsk valuta. Den oppdeling

som er foreslått i innstillingens skjema 4,2 og 4,4, synes imidlertid

ikke å were tilfredsstillende, idet oppdelingen i kroner og valuta

er fOrt opp som egne objektarter, mens det vel ville være riktig

a fordele alle transaksjoner efter objektarter, samt a opplyse hvor-

vidt transaksjonen foretas i norske kroner eller i valuta. Som en

videre spesifikasjon under dette, bOr det også opplyses om kreditor

henholdsvis debitor, er norsk eller utenlandsk.

For A få et klarere bilde av pi den ene side om aktiva

eller passivapostene er i kroner eller utenlandsk valuta og på den

annen side om kunden er norsk eller utenlandsk, bOr det i måneds-

oppgaven for forretningsbankene for hver av postene gis oppgave

over både om belOpet er i kroner og valuta og om det gjelder norsk

eller utenlandsk kunde. Vi vedlegger to alternative forslag til

kolonne-inndeling i månedoppgaven som vil gi disse opplysninger.

Bankforeningens styre var av den oppfatning at skulle man

fOrst trekke ut valuta og kundeforhold, burde begge deler fremkomme

i månedsoppgaven hvorved man også ved bearbeidelse ville kunne få

vesentlig bedre oppgaver enn de som nu gis.

Med hilsen

BEN IURSKE IKFORENINB

Kaare Petersen
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Alternativer for månedoppgavens kolonne-inndeling

som vil gi de Ønskede opplysninger. Begge alternativene forutsetter

fem kolonner for både aktiva og passivaposter.

Alternativ 

Alternativ
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LANGTIDSPLAN FOR BANKSTATISTIKKEN, FREMLAGT VED EN
UTVALGSINNSTILLING AVGITT 10. JUNI 1968

Vi viser til Byråets brev av 8. juli 1968 hvor Sparebankforeningen ble
bedt om S. uttale seg om en del spørsmE knyttet til den utarbeidede
langtidsplan for utbygging av bankstatistikken.

Behovene for bankstatistikk.

Som brukere av bankstatistikken er Sparebankforeningen selvsagt
interessert i at statistikken blir tilpasset og utbygd slik at den til
enhver tid kan dekke de statistikkbehov en har. De aktuelle behov for
bankstatistikk ei mange, og de viktigste har arbeidsutvalget redegjort
for i kap. II i innstillingen. Etter v&r oppfatning er det to behov som
fOrste rekke bør tilgodeses, nemlig

(A) bankstatistikken som hjelpemiddel for bankenes disposisjoner

og
(E) bankstatistikken som hjelpemiddel for offentlig Økonomisk

planlegging og for bruk av finans- og penge- og kredittpolitiske
virkemidler.

Utvalget nevner bankstatistikken som hjelpemiddel for den offentlige,
lovbestemte kontroll av det private bankvesen (B). Den offentlige kontroll
med bankenes virksomhet retter seg mot den enkelte bank. Denne kontroll
ma. fOrst og fremst utøves ved å studere den enkelte banks regnskaper og
spesielle oppgaver. Vi kan derfor ikke se at det er grunn til &. bearbeide
statistisk - med tanke p. publisering i den ordinære bankstatistikk -
oppgaver for kontrollformål hvis disse opplysninger er uinteressante
relasjori til behovene (A) og (E). Bankstatistikken bør ikke bli sS. detaljrik
at det blir vanskelig å få oversikt over de forhold en hittil har vært
interessert i. - VS.r betenkelighet her når det gjelder behov (B) blir for
så vidt den samme nA.r det gjelder (C), internasjonal rapportering. At
bankstatistikken bør ses som en del av nasjonalregnskapet (D) er
naturlig.
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I kap. II er det listet opp en del mangler ved den nåværende statistikk
ut fra de behov komiteen skisserer. Vi har her særlig festet oss ved
punktene (i), (iv), (v), (vi), (vii) og (?ciii). Spesielt når det gjelder
utlånsstatistikken mener vi det er behov for utbygging.

De tekniske muligheter for utbygging. 

Utvalget sier på s. 14-15 i innstillingen:

"For en utbygging av bankstatistikken slik at den bedre kan tilfreds-
stille de foreliggende behov, er en sterkt avhengig av de tekniske
muligheter som står åpne for bankene når det gjelder A. gi mer
omfattende regnskapsoppgaver på en rask, nøyaktig og effektiv
måte."

Videre heter det (s. 15):

"Det moderne elektroniske databearbeidningsutstyr som nå etter
hvert tas i bruk av bankene, åpner nye muligheter "

Sparebankforeningen er av den oppfatning at de muligheter for fiere
informasjoner og bedre informasjonsbehandling som EDB-teknikken gir
sOkes utnyttet tidligst mulig. Vi er enig med utvalget i at det settes ned
et teknisk utvalg med oppdrag å tilrettelegge grupperingskjennetegn m.v.
slik at de kan utnyttes ved bankenes databehandling.

I følge en rundspørring sommeren 1968 var det ca. 70 sparebanker som
benyttet EDB for deler av sin virksomhet, i første rekke innskudd,
kassekreditt og mellomregningskonti med banker. Av disse banker var
det imidlertid 10 som anvendte elektroniske bokføringsautomater med
mindre muligheter for statistiske fordelinger enn virkelige EDB-anlegg.
De ca. 70 sparebanker representerte 44% av sparebankenes samlede
forvaltningskapital ved utgangen av 1967.

Det ligger nær som en første målsetting å foreslå at statistikken i fallt
omfang bare skal gjelde sparebanker som har tilgang til EDB-utstyr og
at statistikken for de øvrige banker begrenses mest mulig etter 'en
prioriteringsliste. Imidlertid er det en fordel, bl. a. av hensyn til
sammenlikninger fra år til år, at mest mulig av den løpende "faste
statistikk omfatter hele sparebankvesenet. .1 den utstrekning det vil være
mulig uten urimelig arbeidsbelastning å pålegge banker uten EDB-kjøring
6, gi utvidede oppgaver, er vi innforstått med at dette gjøres. Den statistikk
som bare kan fremskaffes fra banker med avansert EDB-opplegg bOx
foreløpig gis karakter av spesialundersøkelser i tillegg til løpende,
ordinær bankstatistikk. Vi er enig i at grupperingskjennetegn m.v.
innarbeides i fullt omfang for disse banker.

For de sparebanker som i dag ikke baserer sin bokfOring på EDB, har
en den mulighet at de statistiske grunndata av vedkommende sparebank
periodevis blir gitt i et maskinlesbart språk (hullbånd, hullkort e.l.
som deretter blir sendt inn til en EDB-sentral for utregning av de
statistiske fordelinger. Kanskje kan Byrået selv bearbeide statistikken
på grunnlag av hullbånd/hullkort fra de enkelte sparebanker.
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Hvor store kostnader det kan bli tale om ved bruk av EDB-utstyr for
den foreslåtte statistikk har utvalget ikke gått inn på. Selv om de
statistiske grupperingskjennetegn er knyttet til de enkelte konti, vil det
kreves særskilt programmering og særskilte statistikkjøringer. Disse
kostnader kan bli betydelige. Det kan således nevnes at leieprisen for
et mer konvensjonelt EDB-anlegg (IBM) ligger på mellom 1.300 og
1.400 kroner pr. time, inklusive leie av båndstasjoner. På mer avanserte
anlegg stiger timeprisen raskt opp til 2 - 3000 kroner avhengig av bl. a.
hvor stor del av den indre- og ytre hukommelse som skal beslaglegges.
Denne prisøkning er imidlertid ikke effektiv, idet en naturligvis på et
mer avansert anlegg får utfOrt mer arbeid pr. tidsenhet enn på et
mindre avansert anlegg.

Det foreslåtte tekniske utvalg bOr kunne klargjøre den kostnadsmessige
side av saken. Sparebankforeningen ser prinsipielt overfOring av arbeid
utfOrt på konvensjonelt vis til EDB og mulighetene for bedre informasjoner
og informasjonsbehandling som to sider av samme sak. En må imidlertid
vurdere verdien av de enkelte informasjoner i relasjon til kostnadene ved

fremskaffe dem. Når det gjelder prioriteringen og hyppigheten av bank-
statistikken bOr en derfor også ha et kostnadsmessig siktepunkt.

Vi skal i det følgende knytte en del kommentarer til utvalgets konkrete
forslag til langtidsprogram for utbygging av bankstatistikken
(innstillingens kap. III).

Statistikk knyttet til balansen.

Grupperingskjenne. tegn m. v.

Når det gjelder løpe tid mener vi det er tilstrekkelig med eiLperiodevis
statistikk over utlån fordelt så opprinnelig løpetid og obligasjoner fordelt

	

pS. jenstående 1	 (evt. kan .eregninger her over gjennomsnittlig
gjenstaende løpetid foretas). Avdragsrytmen for utlån er i stor ut-
strekning jevn. Dette skyldes bl. a. tekniske - rutinemessige opplegg
som utdeling av bankgirohefter med utfylte blanketter for bruk ved
amortiseringen.

Utvalget nevner at kontrollmyndighetene kan komme til 5. kreve grup-
pering etter sikkerhets arter (s. 18). Vi tror en eventuell statistikk
her vil bli sværtufu---71—r1 oT—nmen. Et lån ytes gjerne både mot en hoved-
sikkerhet og en eller fiere sidesikkerheter samt etter en vurdering av
"kredittverdighet". Ikke sjelden vil hovedsikkerheten, f. eks. en pante-
sikkerhet, være av mer formell karakter mens f. eks. en (positiv)
vurdering av bedriftens inntjeningsevne og lederen(e)s dyktighet og
integritet har vært avgjørende for ytelsen av lånet.

Vi er enig i at det vil være av interesse A. knytte visse kjennetegn til
1Da nk e n s kunde r . Spesielt vet en hittil lite om innskyterne. En
debitor- og kreditorgruppering som anigtt i vedlegg 5 bør kunne foretas,
selv om skillet mellom gruppe 34 og 35, som utvalget peker på, kan by
på visse problemer. Statistikk bygget på en slik gruppering vil ha
betydelig interesse.
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Geografi sj gppjrg av bankstatistikken bOr skje etter fylke. Vi
kan ikke se at det kan ha noen interesse A. trekke inn handel-sområder
her.

Spesielle grupperinger av pe rsonjjge konli (kjønn, alder, yrke
etc.) kan være nyttig for den enkelte bank. Statistisk bearbeiding pa.
dette felt har antakelig mer interesse som intern sparebankstatistikk,
resp. forretning sbankstatistikk, enn som offentlig statistikk. Utvalgs-
statistikk fra tid til annen vil være tilstrekkelig.

Opprettelse av kunderegistre er i prinsippet en god ide, men vil som
utvalget nevner kreve betydelige ressurser til utvikling og vedlikehold.
Det er derfor ikke realistisk å regne med en generell gjennomføring av
et slikt prosjekt foreløpig. Meget taler imidlertid for at grunnen bor
forberedes. Vi mener det vil være nødvendig med en spesiell vurdering
av de forskjellige spørsmål som reiser seg her.

Det er avgjort svakhet ved den nilvaerende utlånsstatistikk at endrings-
tallene bare regnes netto. Bruttometoden (metode (iii)) bør derfor
innføres. Forutsetningen ma, dog være at posteringer som representerer
fornyelser effektivt kan holdes utenfor. I sA. fall er vi noe i tvil om
bruttonetto-metoden (metode (ii)) er særlig interessant.

Statistikk over hovedgrupper av fordringer o_ gjeld.

Vi har ingen vesentlige bemerkninger til oppstillingen av balansen for
forretnings- og sparebanker (vedlegg 4).

Det virker imidlertid noe fremmed føre opp posten veksler særskilt
' og ikke som en spesifikasjon av utlånene. Ytelse av diskonterings-
kreditt utgjør en vesentlig del av bankenes finansiering av omsetnings-
livet, og vekselen er et typisk og tradisjonspreget15.nedokument,
spesielt i forretningsbankene.

Når det gjelder kassekreditt og byggelån holder vi pl. at trukne belOp
fortsatt bør registreres i balansen, idet disse beløp representerer de

leffektive utlån til enhver tid. Utvalgets forslag om A. føre bevilgede
beløp på aktivasiden og ubenyttede beløp p. passivasiden innebærer
at balansen blåses opp. Oversikten over bankenes forpliktelser og
kundenes likvide msstirser i denne forbindelse har en i og med at de
bevilgede belOp oppgis som spesifikasjon under balansen.

Vi er enige i forslaget om fordeling av de nye utlAn i perioden på.
formål (s. 32-33). Sparebankforeningen har spesielt savnet et full-
stendig og "renset" tall for samlede 1A.n til boligbyggingen.

Utvalget går inn for en spesiell analyse av termininnskuddene og de
bundne innskudd på grunnlag av tre "typer" løpetid (s. 37-38). Termin-
innskuddene spiller,imidlertid en relativt beskjeden rolle i sparebankene,
og vi kan ikke se at en statistisk likviditetsanalyse her har spesiell
offentlig interesse. Etter vår oppfatning er en fordeling av disse
innskudd etter opprinnelig lOpetid tilstrekkelig.
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Statistikk knyttet til driftsre nska et.

Vi er enig med utvalget i at spesifikasjonene IA driftsregnskapet bOr
knyttes bedre sammen med spesifikasjonene i balansen av hensyn til
rentabilitetsanalyser m.v. Videre bør regnskapene stilles opp slik at
en i statistikken får klar sammenheng mellom balansen pr. 1.1,
driftsregnskapet i året og balansen pr. 31.12 0

Statistikkens hyppi het, priorite ring m. v.

Som utvalget fremhever bør statistikkens hyppighet avpasses etter
behov og kostnader. Kostnadsspørsmålet, herunder arbeidsbelastningen,

forbindelse med oppgavegivningen er for lite klarlagt til at en nå kan
ta konkret standpunkt til hyppighetsspørsmålet. Vi har imidlertid
ingentingiprinsippet bemerke til utvalgets generelle hovedsynspunkter

s. 50-51 i innstillingen. En bør dog være varsom med å henføre
spesielle fordelinger til den løpende, aktuelle statistikk. Vi er således
betenkt over antydningen om A. gi oppgaver over innskudd og utlån fordelt

kreditor- og debitorgrupper hver maned. Kvartalsstatistikk synes her
normalt å være tilstrekkelig.

Vi har i uttalelsen nevnt de forslag til utvidet statistikk som vi anser
for vesentlige forbedringer ut fra våre statistikkbehov. De forslag vi
tillegger høy prioritet er s&ledes utvidet utlA.Insstatistikk (bruttometoden,
nye utlån til boligbyggingen), debitor- og kreditorgruppering av utla.n og
innskudd (vedlegg 5) og bedre sammenheng mellom driftsregnskap og
balanseposter.

PS. den annen side mener vi utvalget har foreslått grupperinger av
mindre interesse som fordeling på tre typer løpetid og geografisk
fordeling på handelsomra.der.

Av statistikk som na. ikke innhentes, men som har interesse, kan nevnes
antall funksjonærer i bankene og antall filialkontorer (ekspedisjonssteder).

Fit. baseres månedsstatistikken for sparebankene på et utvalg spare-
banker. Dette utvalg synes n å være for lite. Avvikene mellom utvalgs-
statistikken og den (senere) fullstendige statistikken har i de siste par
år vært betydelige. Spesielt gjelder dette for de foreløpige og endelige
tallene pr. 31.12.1967. Dette er uheldig idet en i årskommentarene
kan ledes til feilaktige konklusjoner. Vi henstiller derfor til Byret
om A. vurdere utvalgsstatistikken for sparebankene.

Rask publisering av statistikken er vesentlig. Byråets endelige års-
statistikk (Kredittmarkedsstatistikk 19..) foreligger på et sent tidspunkt.
F. eks. har ennå ikke (medio januar 1969) "Kredittmarkedsstatistikk
1966" utkommet. En bør søke å rette på dette forhold. Vårt inntrylsk
er at spesielt tiden fra statistikken foreligger i manuskript til den
utkommer er lang.

Sparebankforeningen slutter seg til utvalgets fremdriftsplan for behandlingen
av langtidsprogrammet (s. 52-53).

Vied hilsen
5P4REBANKFORENINGEN I NORGE



Vedlegg 5. Standard for balanseoppstilling (revidert)

Aktiva	 Passiva

A. Fordringer

i. Gull

2. Sedler og skillemynt

3. Sjekkdisponible bankinnskott

4. Bankinnskott p4 tid

5. Statskasseveksler

6. Ihendehaverobligasjoner

7. Aksjer

8. Utlån

9. Forsikringskrav

10. Kapitalinnskott

11. Varekreditter

12. Andre fordringer

B. Realkapital

Aktiva i alt

C. Gjeld

1. Gull

Sedler og skillemynt i omløp

3. Sjekkdisponible bankinnskott

4. Bankinnskott på tid

5. Statskassevekselgjeld

6. Ihendehaverobligasjonslån

7. Aksjekapital

8. Lån

9. Forsikringsforpliktelser

10. KapitalinnskotL

11. Varekreditter

12. Annen gjeld

D. Formue, fond o. g annen egenkapital

Passiva i alt



Aktivaposter I alt
Innenl. Utlandet Innenl. Utlandet

I norske kr. I utenl. valuta

diegg 6. Oversikt over skjema som er omarbeidet

.
jema 4.1

x
. Månedsoppgave for forretningsbanker og sparebanker   

REGNSK. MN67--------IKENS NAVN ADRESSE TLF.NR.

Kassebeholdning

Sjekkdisponible bankinnskott

, Bankinnskott på tid
a. Termin
b. Sparevilkg.r
C. Oppsigelse

mindre enn 6 måneder
6 måneder

12
mer enn 12 måneder

d. Bundne innskott

Statskasseveksler

i. Ihendehaverobligasjoner

3. Aksjer
a. Børsnoterte
b. Ikke børsnoterte

7. Utlån
a. Pantobligasjonslån
b. Veksler
C. Vekselobl. og gjeldsbrevlån
d. Bevilget kassekreditt (av dette trukket kr.

e. Bevilget byggelån	 (av dette trukketkr.

f. Andre utlån
- g. En bloc avskrivning

8. Andre fordringer
a. Rembursdebitorer
b. I regning med hovedkont. og avd.
C. Andre debitorer

'9. Realkapital
a. Fast eiendom
b. Maskinelt utstyr, transp.midler etc.
C. Overtatt fast eiendom

LO. Utgifter

Ialt
6.1.■••■•	

Bevilgede ikke disponerte kreditter

Aktiva i alt (etter regnskapet)



I	
I alt	

norske kr.
Innenle Utlandet Innenl. UtlandetPassivaposter

T utenl. valuta

L. Sjekkdisponible bankinnskott
a, Sjekkdisponible kassekredittmidler
b. Sjekkdisponible byggelånsmidler
C. Anfordring

?. Bankinnskott på tid
a. Termin
b. Sparevilkår
C. Oppsigelse

mindre enn 6 måneder
6 måneder
9
12	 !I

mer enn 12 måneder
d. Bundne innskott

Ihendehaverobligasjonslån

Andre lin
a. Pantelin
b. Aksepter
C. Forvaltningsbevis/andelsbevis
d. Ansvarlig lAnckapital
e. Andre lin

. Annen gjeld
a. Bankremisser, adviserte sjekker etc.
b. Dekte, udisponerte remburser
C. Andre remburskreditorer
d. i regning med hovedkontor og avd.
e. Skatteinnbetalingor
f. Andre kreditorer

. Aksjekapital

. Fond og udisponort overskott

. Inntekter

I alt

Sjekkdisponible krodittmidler

Passiva i alt (etter r nskapet)



Skjema 9.1.1x Sjekkdisponible innskott i andre banker etter debitorgrupper.
Saldotall

Debitorgrupper
	 Beløp

1. Norges Bank

2. Postgiro

3. Forretningsbanker

4, Sparebanker

5. Utenlandske banker
a. Nostro
b. Lora

I alt

Skjema 9.1.2x Sjekkdioponible innskott i andre banker etter debitorgrupper og
rentesatser. Saldotall

Debitorgrupper	 Rentesatser
	

Beløp

I. Norges Bank

2. Postgiro

3. Forretningsbanker

4 • Sparebanker

5. Utenlandske banker
a. Nostro
b. Loro

alt



Rentesatser og
debitorgrupper'nnskotts'--

xter

Rente- 	 Norges
satser 	 Bank

Forret-
nings-
banker

Spare- Utenlandske banker
banker 	 Nostro 	 Loro

;kjerna 1O.1.1. 	på tid i andre banker etter debitorgrupper og innskottsformer.
Saldotall

Debitor-
grupper

:nnskotts-
Former

I alt Norges
Bank

Forret-
nings-
banker

Spare-
banker

Utenlandske banker

Nostra 	 Loro

- Termin

Sparevilkår

• Oppsigelse
Mindre enn 6 måneder
6 måneder
9
12 	 tt
mer enn måneder

• Bundne innskott

I alt

ajema 10.1.2x, Innskott på tid i andre banker etter rentesatser, debitorgrupper og
innskottsformer. Saldotall

, Termin (spesifiser
terminene)

• Sparevilkår

• Oppsigelse
mindre enn 6 måneder
6 måneder

12 	 it
mer enn 12 måneder

Bundne innskott

alt



Stats- og statc,ga .
Gjenstående
løpetid

Andre
Gjenstående
løpetid
under 1-5 over

alt
1 ar ar	 Sar

Debitorgrupper
alt

under
alt

1
-5 over

5 irCA.
	 ar

Skjema 12.1x. Beholdning av ihendAlaverobligasjoner etter debitorgrupper, sikkerhet
og gjenstående løpetid. Bokførte beløp

1. Statsforvaltningen

2. Kommuneforvaltningen

3. Statsbanker

4. Forretningsbanker

5. Andre private obligasjonsutstedendc
kredittinstitusjoner

6. Statsforetak

7. Kommuneforetak

8. Utvalgte priv. aksjeselskap

9. Andre priv. aksjeselskap

10. Utlandet

I alt

Skjema 14.1x . Utlån etter debitorgrupper og utlånsarter. Saldotall, bruttoendrings-
tall cg netto endringstail

Debitor-
grupper

Utlånsarter
alt

Fant-
oblige- V
sioner

Veksel-
-sler obl. og Kass,- Bygge- Andre

gi nids- kreditt Ian utlån
brevlån

Debitorgruppering som vedlegg 5

For hver gruppe gis følgende tall:

a. Saldo ved månedens slutt

b. Nye utlån

C. Betalte avdrag

d. Netto utlånsøking

I alt



Utlånsarter

Løpetid

1. Opprinnelig
løpetid

Under 1 år
1-2 år
2-3
3-4 tf

4-5 ft

5-10 år
10-20 "
over 20 år

Pantobligas].lån

Tallet
pg.
	 Beløp

konti

Vekselobl. og
	 ,j9ldskravlån

Tallet
Pa	Beløp
konti

Andre lån

Tallet
opa

konti
Beløp

Skjema 14.2.1x. Utlån til Utvalgte private aksjeselskaper etter nearing. Brutto
netto og netto endringstall

Næringsgrupper

Netto ut-
lånsøking
i alt

Netto øking
for kunder
som har okt
sine lån

Netto nedgang
for kunder
som har fått
sine lån
redusert

Næringsgruppering som vedlegg 6

I alt

Skjema 14.7x . Utlån etter løpetid og utlånsarter. Tallet på konti og saldotall.

2. Gjenstående
løpetid

Under I år
1-2 år
2-3 "
3-4
4-5 ff

5-10 år
10-20 "
over 20 år

3. Ikke angitt
løpet id



jema 14.8. Utlån etter debitorgrupper, kontienes størrelse, og utlånsarter. Tallet
på kunder (konti) og saldotall

itlånsarter Pant-
obliga-Ditor-
sjonslånupper og

Vekselobl.
Veksler og gjolds- Kassekreditt

brevlån

Byg
lån

Andre utlån   

atienes 	 Tallet 	 Tallet 	 Tallet 	 Tallet 	 Tallet 	 Tallet
n'Telse 	 på 	 Beløp på 	 Beløp på 	 Beløp på 	 Beløp på 	 Beløp på

	
Beløp

DOO kr. 	 konti 	 konti 	 konti 	 konti 	 konti 	 konti

Ditorgrup-
Dering som
i vedlegg 5

der 5
-10
-20

-100
)-500
)-1000
.1f, 1000

E alt

Spesifiseres som i skjema 14.10x .

jema 14.9x. Utlån etter debitorgrupper og utlånsarter. Saldotall (rentebelastede beløp)

ie .ntesatser	 Rente	 Pant-
og utlåns- satser. obliga-

arter	 Pst.	 sjons-
)itor-	 pr år	 lån
apper

Vek sier
Vekselobl.
og gjel ds-
brev

Kasse-
kreditt

Bygge.;	 Andre
lån 1) 	utlån

Atorgru-

)ering som

L vedlegg

) .

E alt

Spesifiseres i A) Med konverteringstilsagn fra statens boligbanker,
B) Andre boligbyggelån,
C) Skipsbyggelån
D) Andre byggelån



Skjema 14.10 . Utlån med avviklet løpetid under 1 år etter rentesatser, debitor-
grupper og utlånsarter. Saldotall.

Rentesatser
og utlåns-

arter
Debitor-
grupper

Rente- Pant-
satser. obligs-
Pst. 	 sjons-
pr. år lin

Vesler Vekselobl. Kasse- Bygge- Andre
og gjelds- kreditt lånl ) utlån
brev

Knyttet
til
betal- Andre
ingskon-
trakter

Debitorgrup-

pering som

i vedlegg

5.

I alt

1) Spesifiseres i A)
B)
C)

D)

Med konverteringstilsagn fra statens boligbanker.
Andre boligbyggelån.
Skipsbyggelån.
Andre byggelån.



Statsfork taT, 	 nt pri- Andre private Personlige - n=IfTs-
vate aksje-	 aksjeselskaper drivende
selskaper

alt Sjekk- An-	 Sjekk-	 An-	 kk-- An-	 Sjekk-	 An-
disp.	 for-	 disp.	 for-	 disp.	 for-

	 disp.	 for-
kreditt- dring kreditt- dring kreditt- dring kreditt- dring
midler	 midler	 midler

kjema	 Sjekkdisponible innskott etter kreditorgrupper og innskottsarter.
Saldotall, brutto endringstall og netto endringstall

Innskotts-
arter

re-
itor-
rupper  

Sjekkdasponible kredittmidler        

Disponible
kasse-
kreditt-
midler 

onver- Andre
Ski	

Andre
Skips-

alt terings- bolig-	 bygge-
tilsagn bygge - bYgge- lån
fra s' a- lån	

lin

tens
holm-
banker 

Anfordring

reditorgrup-
pering som
vedlegg 5

or hver
kreditor-
gruppe gis
folgende tall:

• Saldo ved
månedens slutt

. Innskott

. Uttak

. Netto inn-
skottsøking

kjema 15.3
lc
. Sjekkdisponible innskott etter næring og kreditorgrupper. Saldotall

og netto endringstall

Kreditor-
grupper

æring

æringsgruppering
som vedlegg 6

or hver nærings-
gruppe gis folg-
ende tall:

. Saldo ved peri-
odens slutt

• Netto innskotts-
øking i perioden

I alt



§.2.91h11.222Eible kredittmidler
Netto inn Nettoøking Netto ned-
skotts- 	 for kunder gang for
eking 	som har at kunder som

sine inn- 	 har redu-
skott 	 sert sine

innskott

mringsgrupper

Anfor-rin
Netto inn- Netto øking
skotts- 	 for kunder
øking 	 som har at

sine inn-
skott 

Netto ned-
gang for
kunder som
har redu-
sert sine
innskott

kjerna 15.3.1x. Sjekkdisponible innskott fra Utvalgte private aksjeselskaper etter
næring. Brutto-netto og netto endringstall

mringsgrupper-
ing som ved-
legg 6

I alt

kjema 15.6*. Sjekkdisponible innskott etter kreditorgrupper, kontienes størrelse og
innskottsarter. Toilet på konti og saldotall

Innskotts-
arter 

	 S4 ekkdis onible kredittmidler
onible b 2elånšrnidIer Di 

reditor
rupper og
9ntienes
tørrelse
1000 kr)

Konverterings-
tilsagn fra Andre bolig- Skipsbygge- Andre
statens 	 byggelin 	 lån 	 byggelån
boll banker
Tallet 	 Tallet 	 Tallet 	 Tallet
på	 Belot) på 	 Beløp på 	 Belo') på 	 Beløp
konti 	 konti 	 konti 	 konti

Disponible 	 An-
kassekreditt- ford-
midler 	 ring

Tallet 	 Tallet
på 	 BelOp på 	Beløp
konti 	 konti

reditor-
gruppering
som vedlegg
5

nder 0,2
,2-1
1-5
5-10

10-20
20-50
20-100
00-500
00-1000
ver 1000

I alt



Skjema 16.1
X
. Bankinnskott på tid etter kreditorgruppor o innskottsarter.

Saldotall og brutto endringstall

Innskotts
arter

Kreditor-
grupper

Termininnskott
6

I mndr.
	 OSV.

alt

Spare-
vilkår

Oppsigelse
mindre
enn

F2,
mndr.

Bundne
spare-
innskott       

Kreditorgrup-
pering som i
vedlegg 5.
For hver kre-
ditorgruppe
gis følgende
opplysninger:

1. Saldo

2. Nye innskott

3. Uttak

4. Netto inn-
skottsøking

Skjema 16.2.1
it 

Bankinnskott på tid fra Utvalgte private aksjeselskaper etter
næring. Brutto-netto og netto endringstall

Netto
	

Innskotts-	 Innskottsnedgang
Næringsgrupper
	

innskotts- øking for kunder for kunder som
oking	 som, har okt sine har fått sine inn-

innskott
	 skott redusert

Næringsgruppering som i vedlegg 6

I alt



Innskotts-
arter

Kreditor-
grupper
og konti-
enes størrelse
(1000 kr)

Termininnskott

6 ranch, . 	 osv.

Tallet
P

pa 	 Beløp
konti

Bundne
innskott

Tallet
p3 	 Beløp
konti

Spare-
vilkår

Tallet 	 Tallet_ a

DA	 Beløp p a 	 Beløp
konti 	 konti

Oppsigelse
min re enn
6 mndr.

03V.

Skjema I6.5x. Bankinnskott på tid etter løpetid. Saldotall og tallet på kunder
(konti)

Løpetid

Termin

Tallet
på 	Beløp
konti

Bundne spare-
innskott
Tallet
på 	 Beløp
konti

1. Opprinnelig løpetid

Under 6 måneder
6-9 måneder
9-12
12-18 i

18-24
2-4 år
4-10 "

2. Gjenstående løpetid

Under 6 måneder
osv.

Skjema 16.6*. Bankinnskott på tid etter kreditorsektorer, kontienes størrelse og
innskottsarter. Saldotall og tallet på konti

Kreditorgrup-
pering som
vedlegg 5

Under 0,2
0,2-1

1-5
5-10

10-20
20-50
50-100

100-500
500-1000
over 1000

I alt



Skjema 18.1 . Lan etter ki diLorgrupper og lånearter. Saidotall

Lånearter

Kre-
ditor-
grupper 

Pantelån	 Aksepter	 Forvaltnings/ Ansvar-
andelsbevis	 lig

lane-
kapital

Andre lån

Kreditorgruppering
som vedlegg 5  

I alt

Skjema 20.1lc 
Fordringer etter debitorland og gjeld etter kreditorland. Saldotall

I alt
Landfordeling 

Aktiva

I. Sedler og skillemynt

2. Sjekkdisponible bankinnskott

3. Bankinnskott på tid

4. Statskasseveksler

5. Ihendehaverobligasjoner

6. Aksjer

7. Utlån

8. Andre fordringer

I alt

Passiva

1. Sjekkdisponiblo bankinnskott

2. Bankinnskott på tid

(3. Ihendehaverobligasjonslån)

4. Andre lin

5. Annen gjeld

6. Aksjekapital

I alt



Skjema 26.1*
. Renteinntekter etter rentebetalende sektorer og fordringsarter

Rentebærende
fordrings-

arter

Betalende
sektorer

I alt

Sjekk-
dispo-
nible
bank-
inn-
skott

Bank-
inn-	 Stats-
skott kasse-
på	veksler
tid

Ihende-
haver-
obliga-
sjoner

Andre
Utlån	 ford-

ringer

Gruppering som
i vedlegg 5

I alt

Skjema 26.2*. Renteutgifter etter rentemottakende sektorer og gjeldsarter
Rentebelastede

gieldsarter

Mottakende
sektorer

I alt

Bank-
innskott

opa
tid

Ihende-
haver-
obliga-
sjons-
ran

Andre	 Annen
lån	 gjeld

Gruppering som
i vedlegg 5

alt

Skjema 26.6
* 

Utlånsrenter (inntekter) etter utlånsarter
	.4106.1.W	

Utlånsarter	 Renteinntekter

1. Pantobligasjonslån

2. Veksler

3. Vekselobl. og gjeldsbrevlån

4. Kassekreditt

5. Byggelån
a. Byggelin med konverteringstilsagn

fra statens boligbanker
b. Andre boligbyggelån
C. Skipsbyggelån
d. Andre byggelån

6. Andre lån

I alt



Skjema 28.31 . Kredittprovisjon for utl .',11 etter utlånsarter

Herav
Kreditt- beredskaps-
provisjon

rovisjon

I. Pantobligasjonslån

2. Veksler

3. Vekselobl. og gjeldsbrevlån

4. Kassekreditt

5. Byggelån
a. Byggelån med konverteringstilsagn

fra statens boligbanker
b. Andre boligbyggelån
C. Skipsbyggelån
d. Andre byggelån

6. Andre Ian

I alt



\te d i a.g g 7. Oversikt over oppgavenes prioritering og hyppighet

Månedsopp-	 Kvartals-
	

Arsopp-
	 Nye
	

Oppgaver som
gayer	 oppgaver	 gayer	 oppgaver	 går ut

Månedsbalanse ..........

Sjekkdisponible innskott,
aktiva .................

Bankinnskott på tid,
aktiva

Neksler

4.1 4.2,4,3.4.5,
og 4.5

9.2

10.2

11.1,11.2,
11.3,11.4,
11.5 og 11.6

*Ihendehaverobligasjoner	 12.1	 12.9	 12.1,12.2,
12.3,12.4,
12.5,12.6,
12.7 og 12.8

Aksjer	 13,7	 13.1,13.2,
13.3,13.4,
13.5 og 13.6

Utlån 0...0000000•00,..* 	 14.1
*

14.2,14.2.1, .14 .3,14.4, 14.2.1*
14.5,14.6, 	 14.71,14.8*,
14.10 	 14.9/

Sjekkdisponible innskott,	 15.4,15.5,
passiva ................ 15.1	 15.3*45. 3.1

*	 15.6* 	15.3.1
**

Bankinnskott på tid,	 16.3,16.4,
passiva 00•1106000400 	 16.1

*
16.2,16.2.1

* 16.5x,16.6t
16.9

Vekselgjeld 0..4.0....e.

Lan 	 18.1
*

18.2,18.3,
18.4

Aksjekapital m.v.	 19.1

Fordringer og gjeld over-
for utlandet	 .......	 20,1

Garantier	 .......	 21.2,21.4,
21,6,21,7
og 21.9

Kredittformidling ...... 	 22.1	 22.2

Valutaterminforretninger	 23.1	 23.2

Vinnings- og tapskonto •	 25.1

Renter	 26.1*
,26.2

26.3,26,4,
26.5,26.6*,
26.7

Utbytte ................	 27.1,27.2

19.2,19.3

21.1,21.3,
21.5 og
21.8

12.1

15.2,15.7,
15.8

16.1,a,16.7,
16.8,16.10

17.1,17.2,
17.3



Vedlegg (forts.). Oversikt over oppgavenes prioritering og hyppighet 

Månedsopp-
gayer

Kvartals-
oppgaver

Arsopp-
gayer

28.1* 28.2
28.3 ,28.4

29.1,29.2

30.1,30.2

31

Nye	 Oppgaver som
oppgaver gar ut

Provisjoner . • 6 • • • • • 0 • •

Tap på fordringer og
garantier	 • • • • • •

Agio, opp- og nedskriv-
ning	 . . . •	 . • — .. •

Investeringsregnskap   

Oppgaver i alt
	

10
	

47
	

3
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