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1 INNLEDNING

Formål

Formalet med dette heftet er å gi en samlet presentasjon av prinsipper og definisjoner som blir benyttet i
Statistisk sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. Tidligere ble prinsipper og definisjoner presentert i de Adige
kredittmarkedspublikasjonene i serien "Norges Offisielle Statistikk" (NOS). Alle NOS-publikasjonene er nå lagt
ned, og publisering av kredittmarkedsstatistikken foregår i "Bank og Kredittstatistikk. Aktuelle tall", heretter kalt
"Bank og kreditt". "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken" erstatter dokumentasjonen i de
tidligere NOS-publikasjonene. Da heftet vil bli oppdatert etter behov, oppfordres leserne til  ä gi kommentarer.

Statistikkens omfang

Kredittmarkedsstatistikken omfatter regnskapsstatistikk for finansinstitusjoner, statistikk fra låne- og
verdipapirmarkedene, Norges fordringer og gjeld overfor utlandet, utenlandske eierinteresser i Norge og
finansielle sektorbalanser. I tillegg publiseres regnskapsopplysninger for aksje- og obligasjonsfond mv. og
Folketrygdfondet, samt statistikk over åpnede konkurser.

Heftets innhold

Kredittmarkedsstatistildcen benytter i stor grad samme prinsipper og begrepsapparat som nasjonalregnskapet.
Felles retningslinjer for avgrensning av finansobjekter og institusjonelle sektorer er nærmere omtalt i kapittel 2.1
og 2.2. Kredittmarkedsstatistikkens næringsgruppering og gruppering etter geografisk tilhørighet er behandlet
i hhv. kapittel 2.3 og kapittel 2.4. I kapittel 2.5 omtales valuta.

Kapittel 3 inneholder en nærmere omtale av de ulike typer finansinstitusjoner som leverer oppgaver til bruk i
Statistisk sentralbyrås kredittmarkedsstatistikk. Her gis også en summarisk oversikt over den oppgaveinnhenting
og publisering som foretas. Kapittel 4 gir en beskrivelse av de deler av lane- og verdipapirmarkedet som dekkes
gjennom kredittmarkedsstatistikken. I kapittel 5 gjennomgås de deler av kredittmarkedsstatistikken som ikke
direkte faller inn under regnskapsstatistikk for finansinstitusjoner eller lane- og verdipapirmarkedet. Kapittel 6
tar for seg ulike årsaker til feil og avvik i det statistiske materialet. En fullstendig oversikt over publisering av
kredittmarkedsstatistikk er gitt i kapittel 7.

Publikasjonen inneholder også lister over oppgavepliktige institusjoner og statsforetak, samt fylkesliste og
landliste.
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2 PRINSIPPER OG DEFINISJONER I KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN

2.1 GRUPPERING AV FINANSOBJEKTER I BALANSEN

2.1.1 Formal

Fordrings- og gjeldsposter som finnes i balansene for de enkelte regnskapsførende enheter, kan være swat
uensartet. Både aksjeloven' og regnskapsloven 2 inneholder en detaljert kontoplan som samtlige aksjeselskaper
og regnskapspliktige næringsdrivende er forpliktet til å følge. Norge har imidlertid ingen felles regnskapslov
som gir bindende forskrifter om regnskapenes form og innhold for alle typer institusjoner. Blant annet er
finansinstitusjonene underlagt en egen lov om finansieringsvirksomhet'. I tillegg er private banker og offentlige
finansinstitusjoner samt forsikringsselskapene underlagt egne lover (jf. kap. 3) og regnskapsforskrifter.
Spesifikasjonsgraden i balansen vil derfor variere, noe som gjør statistisk bearbeiding vanskelig. For å kunne
stille opp sammenliknbare finansielle balanser for de ulike institusjoner, er ensartede fordrings- og gjeldsposter
slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper - finansobjekter - i kredittrnarkedsstatistikken. Kriteriet for
at en fordrings-/gjeldspost kan klassifiseres som et finansobjekt har tradisjonelt vært at posten representerer en
fordring på eller gjeld til en annen økonomisk enhet.

Kredittmarkedsstatistikkens gruppering av finansobjekter tar sikte på å definere objektsgrupper som er mest mulig
ensartet med hensyn til den samfunnsøkonomiske funksjon de skal tjene. For eksempel er betalingsfunksjonen
karakteristisk for sedler og skillemynt og sjekkdisponible bankinnskudd; kredittformidlingsfunksjonen for
ihendehaverobligasjonslån, aksjekapital og direkte lån. I tillegg har likviditetsgraden vært bestemmende for
gruppeinndelingen og rekkefølgen mellom objektene. Dette har f.eks. gjort det ønskelig å skille mellom
sedler/skillemynt og bankinnskudd.

Kredittmarkedsstatistikkens gruppering er stort sett i samsvar med FNs standard for balanseoppstillinger gitt i
"A System of National Accounts" (SNA) fra 1968. Klassifikasjonen er bygget opp med symmetri på aktiva- og
passivasiden, og kan følgelig stilles opp på nettobasis. Den norske standarden er til løpende vurdering med sikte
på forbedringer. Det mangler i øyeblikket et eget fmansobjekt for eierkapital i ansvarlige selskaper og sameier
(bl.a. kommandittinnskudd).

2.1.2 De enkelte finansobjektene

Nedenfor følger en oversikt over den avgrensning og gruppering av finansobjekter som er benyttet i
kredittmarkedsstatistikken. Avvik i forhold til internasjonal standard blir det gjort rede for under hvert
finansobjekt.

Gull trekkretti heter SDR o reserve osis oner i International Mone	 Fund I

Dette finansobjektet representerer Norges Banks gullbeholdning, samt sentralbankens spesielle trekkrettigheter
(SDR) og reserveposisjoner i IMF. Gullbeholdningen har f.o.m. 1973 blitt regnet etter en verdi av $42,22 pr.
unse (28,35 gram). Tildeling av spesielle trekkrettigheter i IMF kan sidestilles med gull, da ingen av objektene
har noen debitor. I Norge blir imidlertid objektet behandlet som fordringspost i Norges Banks balanse og som
gjeldspost for sektoren utlandet. Det siste er i strid med FN-standarden som anbefaler A føre motposten som
omvurderinger i sentralbankens regnskap.

Sedler og skillemynt

Posten inkluderer norske og utenlandske sedler og skillemynt. Objektet blir i FN-standarden gruppert sammen
med bankinnskudd på anfordring.

Lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper (aksjeloven).
2 Lov av 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt (regnskapsloven).
3 Lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner.
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Bankinnskudd 

Finansobjektet inkluderer innskudd i forretnings- og sparebanker, Norges Bank, Norges Postsparebank og
Postgiro samt innskudd i utenlandske banker. Objektet omfatter sjekkdisponible innskudd, tidsinnskudd og
bundne innskudd. I bankstatistikken skilles det på fordringssiden mellom innskudd på anfordring og innskudd
på tid. På gjeldssiden skilles det mellom innskudd på spesielle og ordinære vilkår. I annen regnskapsstatistikk
skilles det ikke mellom ulike typer bankinnskudd.

Statskasseveksler, omsettelige sertifikater mv. 

Posten omfatter kortsiktige verdipapirer med løpetid på maksimum ett år. Dette inkluderer statskasseveksler
utstedt av den norske stat eller fremmede stater. Videre er sertifikater inkludert fra og med 1985. Sertifikatene
kan utstedes av staten (statssertifikater), banker (banksertifikater), kredittforetak (kredittsertifikater), finanserings-
selskaper (finanssertifikater), kommuneforvaltningen, private og offentlige foretak (lånesertifikater) og utlandet.
I motsetning til FN-standarden føres andre veksler enn statskasseveksler under utlån/lån. Dette skyldes at det
ikke er adgang til å rediskontere veksler i Norges Bank.

Ihendehaverobligasjoner 

Norske partialobligasjoner omfatter statsobligasjoner, premieobligasjoner, kommuneobligasjoner og andre norske
ihendehaverobligasjoner, utstedt til ihendehaver med hjemmel i penge- og kreclittreguleringsloven i . Objektet
omfatter også norske ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta, utenlandske ihendehaverobligasjoner, ansvarlig
lånekapital som er utstedt i form av ihendehaverobligasjoner, samt konvertible obligasjoner. Statens spare-
obligasjoner og omsetningsdokumenter utstedt av private kredittforetak regnes som lån og tas ikke med her.

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 

Omfatter ordinære aksjer og preferanseaksjer i aksjeselskaper, andeler i andelslag med begrenset ansvar (ikke-
ansvarlige selskaper), herunder også andeler i aksje- og obligasjonsfond mv. Aksjer og andeler i utenlandske
selskaper er også medregnet. Videre inkluderer objektet omsettelige norske grunnfondsbevis. I finansielle
sektorbalanser (jf. kap. 5.2) betraktes aksjekapital som gjeld for utstederen mens den i regnskapslovgivningen
betraktes som egenkapital.

Utlån/Lb 

Dette finansobjektet omfatter andre låneformer enn ihendehaverobligasjoner og sertifikater, f.eks. veksler,
kassekreditt, byggelån, pantobligasjonslån, vanlige gjeldsbrevlån, grunnkjøpsobligasjoner, ansvarlig lånekapital
og offentlige institusjoners kontolån fra/til statskassen. Posten omfatter også factoring, leiefinansiering (finansiell
leasing) og utlån mot diskontering av avbetalingskontrakter. Varekreditter grupperes under andre fordrin-
ger/annen gjeld. I Norge skilles det vanligvis ikke mellom konsiktige og langsiktige lån, dvs. lån med
opprinnelig løpetid under og over ett Ar, slik FN-standarden anbefaler.

Forsikringskrav/Forsikringsforpliktelser

Forsikringsforpliktelser defineres som livsforsikringsselskapenes reserver for dekning av forsikringsansvar etter
poliser og andre oppsamlede reserver som kan tilskrives forsikringstakerne, foruten den samlede kapital i de
kommunale og private pensjonsinnretninger og i Fellesordningen for tariffestet pensjon (FTP). Motposten
forsikringskrav føres under sektoren husholdninger i finansielle sektorbalanser (jf. kap. 5.2).

Kapitalinnskudd

Objektet omfatter statens langsiktige kapital i offentlige foretak og internasjonale organisasjoner, utenom aksje-
og andelskapital. Som eksempel på kapitalinnskudd kan nevnes statens innskuddskapital i statsforetak, statens
grunnfondsinnskudd i statsbankene, statens kapital i internasjonale organisasjoner og finansinstitusjoner og norske
andeler i SAS. Inkludert i objektet er også statsforetakenes kapitalinnskudd i andre statsforetak. Norge har valgt

i Lov av 25. juni 1965 nr. 2 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene (penge- og
kredittreguleringsloven). Jf. også Norges Banks rundskriv nr. 15, 1. november 1990.
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å skille mellom aksjer og kapitalinnskudd på bakgrunn av at de to objektene har ulik likviditet. I FN-standarden
er imidlertid disse to objektene ført samlet.

Andre fordringer/Annen gjeld 

Her inngår varekreditter og andre finansielle balanseposter (dvs. poster som har motposter i balansen for andre
Økonomiske enheter) som ikke naturlig horer inn under objektene foran. Posten omfatter bl.a. leieboerinnskudd,
latente skattefordringer/skattegjeld, remburser, bankremisser, mellomværende med hovedkontor, statens
konsoliderte konto i Norges Bank (t.o.m. 1982) og IMFs beholdning av norske kroner. Merk at posten i
prinsippet også omfatter realkapital som norske institusjoner eier i utlandet. Videre omfatter objektet påløpte,
ikke utbetalte renter, lønninger, forsikringspremier, skattetrekk mv. og tilsvarende betalte, ikke forfalte poster.
Norge har valgt å samle flere objekter som i FNs standard er skilt ut som egne finansobjekter. FN-standarden
skiller mellom varekreditter, andre påløpte, ikke forfalte poster eller forskuddsbetalinger og andre fordringer/-
annen gjeld.

2.1.3 Nye finansielle instrumenter

I løpet av de siste årene er det utviklet en rekke nye finansielle instrumenter der forpliktelsene ofte ikke kommer
til syne i finansinstitusjonenes balanser. Framveksten har sammenheng med økt behov for A sikre seg mot
svingninger i valutakurser og rentesatser, men skyldes også deregulering av internasjonale og nasjonale
finansmarkeder. Slike avtaler utenom balansen, eller "off-balance-sheet" poster, omfatter bl.a. terminkontrakter,
bytteavtaler og opsjonskontrakter.

De nye finansielle instrumentene  er ikke finansobjekter i tradisjonell forstand, siden de ikke representerer en
fordring på, eller gjeld til en annen økonomisk enhet. På grunn av omfanget og størrelsesordenen av disse
instrumentene foregår det internasjonalt et samarbeid for å kartlegge, analysere og A forme god regnskapsskikk
for transaksjoner knyttet til dem.

Banker, kredittforetak og finansieringsselskaper gir i den ordinære rapporteringen tilleggsopplysninger om handel
med enkelte av instrumentene, men det foretas ingen statistisk bearbeiding av opplysningene. Opplysningene
benyttes kun til kontrollformål i Norges Bank og Kredittilsynet.

I mai 1990 åpnet norske myndigheter for handel med aksjeopsjoner på Oslo Børs. Det finnes foreløpig ikke
forskrifter for regnskapsmessig behandling av aksjeopsjoner, og verdipapiret inngår ikke i den ordinære
innrapporteringen til SSB.

2.2 GRUPPERING ETTER INSTITUSJONELL SEKTOR

De økonomiske beslutningene om hvordan inntektene skal anvendes - til konsum, til investering i finanskapital
eller investeringer i realkapital - tas av en rekke aktører. Slike aktører er sammenfallende med juridiske
(aksjeselskaper, stiftelser, staten, kommuner, etc.) eller fysiske personer (lønnstakere o.1.). Ved statistikk-
bearbeiding grupperes aktørene i institusjonelle sektorer etter karakteristisk økonomisk atferd, foretakstype og 
eierforhold. Kredittmarkedsstatistikkens klassifikasjon er stort sett i samsvar med FN-standarden. Denne er
nærmere beskrevet i FNs "A System of National Accounts".

Fra tid til annen vil det være behov for å revidere standarden, og kreditunarkedsstatistikkens sektorgruppering
inneholder i dag visse svakheter. Aksje- og obligasjonsfond mv., fonds- og aksjemeglere, låne- og
garantiformidlere og holdingsselskaper i finansnæringen er etter dagens standard gruppert under sektoren "private
ikke-finansielle foretak", idet de juridisk sett er organised som aksjeselskaper. Dette til tross for at økonomisk
atferd tilsier at de hører inn under finansiell sektor.

I kredittmarkedsstatistikken opereres det med 5 hovedsektorer og 25 undersektorer. En nærmere definisjon av
undersektorene er gitt i tabell 2.2.1 side 8. På neste side følger en oversikt over hovedsektorene og tilhørende
undersektorer.
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1) Offentlig forvaltning
1 10 Statsforvaltningen
130 Trygdeforvaltningen
510 Fylkeskommuner
550 Kommuner

2) Finansinstitusjoner
150 Norges Bank
170 Postgiro og Postsparebanken
190 Statsbanker
210 Forretningsbanker
250 Sparebanker
290 Bankenes sikringsfond
310 Private kredittforetak
370 Finansieringsselskaper
410 Livsforsikringsselskaper mv.
470 Skadeforsikringsselskaper

3) Ikke-finansielle foretak
610 Statens forretningsdrift
630 Selvstendige statsforetak
650 Kommuneforetak
710 Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.)
740 Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner

4) Husholdninger
760 Personlige foretak mv.
770 Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner.
790 Personlig næringsdrivende
810 Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.
890 Ufordelt sektor

5) Utlandet
900 Utenlandske sektorer i alt

920 Utenlandske banker
930 Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker)
970 Utlandet ellers

Ved publisering av utlåns- og innskuddstall er det vanlig å benytte spesifikasjonen "Publikum" som en egen post.
"Publikum" er i denne sammenheng definert som kommuneforvaltningen (510, 550), ikke-finansielle foretak (610
- 740) og husholdninger (760 - 890).
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Tabell 2.2.1. Institusjonelle sektorer'

Kode Institusjonell sektor Definisjon Merknader

010 Norske sektorer i alt F.o.m. sektor 110 t.o.m. sektor
890

110 Statsforvaltningen Departementer, direktorater, barnetrygden, skatte-
avgifts- og tollmyndigheter, forsvar, retts-, politi- og
fengselsvesen, kirkeadm., statlige utdanningsinstitu-
sjoner, museer, sykehus og medisinske inst., statens
pensjonskasser, Pensjonstrygden for fiskere og for
skogsarbeidere, fond av statlige organer og lokale
skatteoppkrevere

Statens forretningsdrift
grupperes under sektor 610 og
statsbankene under sektor 190

130 Trygdeforvaltningen Folketrygden, krigspensjoneringen for militærpersoner.
Omfatter også Folketrygdfondet og Pensjonstrygden
for sjømenn

Pensjons- og stonadsordninger
opprettet ved avtaler mellom
næringslivets organisasjoner,
grupperes under sektor 410
Livsforsikringsselskaper m.v.

150 Norges Bank Norges Bank

170 Postgiro og Postsparebanken Postgiro, Norges Postsparebank

190 Statsbanker Den Norske Industribank NS, Den Norske Stats Hus-
bank, Distriktenes utbyggingsfond, Norges Kommunal-
bank, Statens Fiskarbank, Statens Landbruksbank,
Statens lånekasse for aviser, Statens lånekasse for ut-
danning, Industrifondet og Småbedriftsfondet

210 Forretningsbanker Forretningsbanker med beliggenhet i Norge Omfatter også utenlandske ban-
kers datterbanker i Norge. Nor-
ske bankers filialer/datterbanker
i utlandet Wes under sektor-
kode 929 Utenlandske banker

250 Sparebanker Sparebanker med beliggenhet i Norge

290 Bankenes sikringsfond Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes
sikringsfond

310 Private kredittforetak . Realkreditt NS, Vestenfjelske Bykreditt A/S, Den Nord-
enfjelske Bykredittforening, Den Norske Hypotekforen-
ing A/S, Norgeskreditt, Landkreditt, Skipskredittforeni-
ngen, Norges Hypotekinstitutt NS, Norsk Skibs
Hypotekbank A/S, NS Eksportfinans, Bolig- og Nær-
ingskreditt A/S, Sparebankenes Kredittselskap A/S,
A/S Fiskerikreditt, Eiendomslån NS

370 Private finansieringsselskaper Factoring-, leasing- og avbetalingsselskaper og andre
finansieringsselskaper som har oppgaveplikt til Kreditt-
tilsynet (utenom banker, forsikring og private kreditt-
foretak)

410 Livsforsikringsselskaper m.v. Livsforsikringsselskaper, private pensjonsfond og -
kasser under Kredittilsynets kontroll, kommunale pens-
jonsfond og -kasser, pensjons- og stønadsordninger
opprettet ved avtaler mellom næringslivets organisas-
joner, Fellesordningen for tariffestet pensjon.

470 Skadeforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper under Kredittilsynets kontroll
(inklagjensidige branntrygdelag og gjensidige sjoforsikr-
ingsselskaper) og dessuten Den Norske Krigsforsikring
for Skib og Statens Varekrigsforsikring

510 Fylkeskommuner Fylkesadministrasjon og fylkeskommunal virksomhet
uten eget særregnskap

550 Kommuner Herreds- og bykommuner og kommunal virksomhet
uten eget særregnskap

I bankstatistikken benyttes 9 som 3. siffer for å markere at det er et datterselskap.
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Kode Institusjonell sektor Definisjon Merknader
610 Statens forretningsdrift Forvaltningsbedrifter med seerregnskap som Or inn i

det trykte statsregnskap
630 Selvstendige statsforetak Selskaper hvor staten direkte eller indirekte eier mer

enn 50 prosent av innbetalt andels-, aksjekapital eller
kommandittinnskudd

650 Kommuneforetak Fylkeskommunale, kommunale og felleskommunale
foretak, kommunale aksjeselskaper og andre
kommunale foretak med eget særregnskap

710 Private selskaper med
begrenset ansvar
(aksjeselskap m v.)

Aksjeselskaper, andelslag, aksjefond, borettslag,
samvirkelag o.l.

Omfatter også utenlandske
selskapers filialer og dattersel -
skaper i Norge (inkl. kontinental-
sokkelen)

740 Private ikke-forretnings-
messige produsentorienterte
institusjoner

Omfatter bl.a. arbeidsgiverorganisasjoner, tekniske og
økonomiske bransjeorganisasjoner og institusjoner til
fremme av omsetning og andre næringsinteresser

760 Personlige foretak mv. Private selskaper med ubegrenset ansvar, herunder
ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, sameier,
partrederier o.l.

770 Private ikke-forretnings-
messige konsumentorienterte
institusjoner

Omfatter bl.a. arbeidstakerorganisasjoner og yrkes-
sammenslutninger. Videre religiose, humanitære,
politiske og andre ikke-forretningsmessige foreninger,
institusjoner og organisasjoner (f.eks. idrettslag 0.1.).
Medregnet er også legater, uansett om de ad-
ministreres av private eller offentlige institusjoner

790 Personlig næringsdrivende Husholdninger hvor minst 50 prosent av hoved-
personens inntekt kommer fra et foretak med bare en
eier (enkeltmannsforetak)

810 Lønnstakere, pensjonister,
trygdede, studenter o.a.

Husholdninger hvor minst 50 prosent av hovedper-
sonens inntekt kommer fra lønnsinntekt. Omfatter
dessuten formuesinntektstakere, pensjons- og
trygdeinntektstakere, skoleelever og studenter med
egen husholdning

890 Ufordelt sektor Denne sektor skal bare nyttes for kunder som det
åpenbart ikke er mulig å gruppere under andre
sektorer

900 Utenlandske sektorer i alt F.o.m. sektor 920 t.o.m. sektor
970

920 Utenlandske banker Banker med beliggenhet utenfor Norge Utenlandske bankers filialer/-
datterbanker i Norge Wes under
sektorkode 210 Forretnings-
banker

930 Utenlandske finans-
institusjoner
(ekskl. banker)

Andre finansinstitusjoner enn banker med beliggenhet
utenfor Norge

Omfatter norske finans-
institusjoners datterselskap i
utlandet

970

,	

Utlandet ellers
(unntatt utenlandske banker
og andre utenlandske finans-
institusjoner)

Omfatter enhver person som har fast bopel utenfor
Norge (uansett statsborgerskap), og enhver virksomhet
som ligger utenfor Norges økonomiske territorium (inkl.
norsk kontinentalsokkel, luftrom og territorialfarvann),
med unntak av banker og andre finansinstitusjoner.
Som utenlandsk regnes dessuten diplomater og militær
representasjon i Norge, ansatte ved ambassader
(diplomater etc.) uten fast bopel i Norge og uten-
landske turister

Personer med utenlandsk stats-
borgerskap som er fast bosatt i
Norge, og datterselskaper og
filialer i Norge av utenlandske
foretak regnes derimot som
norske. Den norske andelen av
SAS (2/7) er i prinsippet regnet
som norsk foretak
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2.3 GRUPPERING ETTER NÆRING

2.3.1 Formål

Kredittmarkedsstatistikkens næringsklassifikasjon benyttes ved gruppering av enkelte fordrings- og gjeldsposter
(f.eks utlån og bankinnskudd) etter debitors eller kreditors næringstilhørighet for å muliggjøre sammenligning
mellom næringer. De institusjonelle sektorene "statlige og kommunale foretak" og "private ikke-finansielle foretak"
(dvs. sektorene 610 - 790) næringsfordeles.

2.3.2 Klassifiseringsenhet

Klassifiseringsenheten i kredittmarkedsstatistikkens næringsgruppering er  foretaket. I en del annen næringsstatistikk
som utarbeides av Statistisk sentralbyrå benyttes bedrift som klassifiseringsenhet. Disse begrepene er fastlagt i
Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister, og er nærmere defmert under.

Bedrift 
Begrepet bedrift er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet hvor det hovedsaklig drives aktiviteter som
faller innenfor en bestemt næringsgruppe.

Foretak 
Et foretak er den laveste juridiske enheten som har et fullstendig regnskap. Denne institusjonelle enheten omfatter
all virksomhet som drives av enheten, og kan besa av en eller flere bedrifter.

2.3.3 Basis for grupperingen

Innen kredittmarkedsstatistikken brukes en 3-sifret næringskode, hvor hvert siffer angir et aggregeringsnivå. Ved
publisering benyttes både 1-sifret (hovednæring) og 3-sifret næringsgruppering.

Kredittmarkedsstatistikkens næringsklassifisering bygger på SSBs standard for næringsgruppering (SN) som er en
5-sifret næringskode utarbeidet på grunnlag av FNs internasjonale grupperingsstandard ISIC - International Standard
Industrial Classification of all Economic Activities - fra 1968. Standarden gir et generelt system for klassifisering
av ulike typer av statistiske enheter, i første rekke bedrifter og foretak, herunder offentlige og private institusjoner
og organisasjoner, etter hva slags virksomhet disse enhetene hovedsakelig driver.

Tabell 2.3.6 viser næringsgrupperingen som brukes i kredittmarkedsstatistikken gjengitt med definisjoner og henvis-
ninger til SSBs Standard for næringsgruppering.

2.3.4 Svakheter ved dagens næringsgruppering

Som nevnt over gir standardene et system for klassifisering av bedrifter og foretak etter hva slags virksomhet eller
aktivitet disse enhetene hovedsakelig driver. I enkelte tilfeller driver enheten flere aktiviteter som hører inn under
ulike næringer. Slike enheter skal i prinsippet grupperes etter den aktiviteten som gir størst bearbeidingsverdi eller
bruttofortjeneste.

Et foretak som f.eks. har fiske som hovedvirksomhet, kan ha egen bedrift (avdeling) for fiskefartøyer og en annen
bedrift med biler for distribusjon av fisken. Tar foretaket opp et lån for bygging av nytt fartøy eller for utskifting
av bilparken, skal dette lånet tas med under næring "produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk" og ikke
under "fiske og fangst" eller "annen transport og lagring".

I slike tilfeller kan næringsgrupperingen i kredittmarkedsstatistikken gi et skjevt bilde av hvilke næringer f.eks.
utlånene faktisk går til.

2.3.5 Endring i næringsstandard

Nåværende næringsstandard (ISIC) skal erstattes av EFs nærings-gruppering NACE. I SSB arbeides det for tiden
med oversettelse og tilpasning av standarden til norske forhold, og den vil bli innført i SSBs bedrifts- og
foretaksregister i 1993/94. Kredittmarkedsstatistikkens nåværende 3-sifrede næringsgruppering vil bli tilpasset
NACE-standarden.
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Tabell 2.3.6. Næringsgruppering

Næringsgruppering I
kredittmarkeds-

statistikken

Standard for næringsgruppering (SN)
Nearing2)

Deflnisjon"

110 Jordbruk og
skogbruk

Gårdsbruk, gartneridrift, husdyrhold inkl. biavl. Reindrift, heste- og hundeoppdrett. Tjenester i tilknytning til
jordbruk. Jakt- og viltstell, skogskjøtsel inkl. innsamling av ville vekster for salg. Skogavvirkning, fløting og
måling av skogsvirke. Merk at utiele av jordbruksmaskiner uten mannskap grupperes under meting
840 og veterinærer og dyrehospitaler under næring 930. Oppmåling og taksasjon og driftsplanleg-
ging I forbindelse med skogbruk grupperes under naming 840.

11+12

121 Oppdrett av fisk og
skalldyr

Utklekking og oppdretting av fisk og skalldyr, samt fiskekulturarbeid. Produksjon av yngel og settefisk 1303

122 Fiske og fangst
ellers

Hav- og kystfiske, sel- og hvalfangst og ferskvannsfiske. Ilandbringelse av fisk og skalldyr, sel og hval, sløy-
ing og ising av fisk, salting, filetering, frysing og annen foredling ombord, utklekking og oppdretting av fisk
og skalldyr og fiskekulturarbeid. Merk at foredling av fisk mv. I foredlingsanlegg på land eller ombord
på fabrikkskip som ikke driver fangst, grupperes under naming 410. Ervervsmessig bating av garn
og nøter grupperes under naming 420.

13-1303

210 Utvinning av råolje
og naturgass

Prosjektering og boring for egen regning etter råolje og naturgass. Utvinning av råolje og naturgass. Merk
at boring etter råolje og naturgass for andres regning grupperes under naming 720. Raffinering av
mineraloile grupperes under naming 330. Omsetning av foredlede olje- og naturagassprodukter skal
grupperes under naming 610, resp. 620.

22

220 Rørtransport Drift av rørledninger for transport av råolje, raffinert olje og naturgass. 714

230 Finansieringsvirk-
somhet knyttet til
utvinning av råolje
og naturgass

81021

310 Bergverksdrift Bryting av kull, bryting og utvinning av maim, stein, grus, sand og torv, medregnet knusing, sortering og
pelletering. Merk at prodUksjon av briketter av innkjøpt kull grupperes under naming 330. Hogging,
sliping, knusing og sortering av stein som utføres atskilt fra bryting, grupperes under næring 450.

21, 23-29

320 Treforedling Produksjon av papirmasse, papir og papp, trefiberplater (også impregnerte) og papir- og pappemballasje.
Merk at produksjon av game- og asfaltpapp grupperes under naming 330, og produksjon av plater av
tre- og sagflis og sponplater under naming 430.

341

330 Produksjon av
kjemiske produkter,
mineralolie-, kull-,
gummi- og plast-
produkter

Produksjon av kjemiske grunnstoffer og forbindelser, kunstgjødsel, plantevernmidler, basisplast og kunstfiber,
maling og lakk, farmasøytiske produkter, vaskemidler og toalettpreparater, sprengstoff og ammunisjon, lys, fyr
stikker, lim, trykkfarger, raffinering av jordolje, produksjon av jordolje- og kullprodukter, produksjon og repara-
sjon av gummiprodukter, produksjon av plastvarer. Merk at produksjon av glassfiber grupperes under
naming 450 og plastbiter under næring 462.

35

340 Produksjon av
metaller

Produksjon av jern, stål, ferrolegeringer og ikke-jernholdige metaller. Merk at produksjon av trad av jern,
stil og ikke-jernholdige metaller, ikke isolert for elektrisk bruk, grupperes under naming 469.

37

410 Produksjon av
næringsmidler,
drikkevarer og
tobakk

Slakterier, meierier, preservering og foredling av kjøtt, fisk, grønnsaker og frukt. Sildeoljefabrikker, trandam-
perier, margarinfabrikker og annen utvinning og foredling av animalsk og vegetabilsk olje og fett. Moller,
bakerier, potetmelfabrikker, sjokolade- og sukkervarefabrikker, Framstilling av fôrstoffer, brenneder, vinfa-
brikker, bryggerier, mineralvannfabrikker og tobakksfabrikker.

31

420 Produksjon av
tekstilvarer, be-
kledningsvarer, lax
og lærvarer

Tekstilindustri, etterbehandling av tekstiler. Trikotasiefabrikker, teppefabrikker, taufabrikker, framstilling av
sjoddi, oljede tekstiler, linoleum, konfeksjonsindustri, hanske-, hatte og luefabrikker, framstilling av undertøy,
sengeutstyr og andre ferdigvarer av tekstiler. Garverier, lærfabrikker, skofabrikker, pelsberederier, buntmake-
rier og framstilling av andre utstyrs- og bekledningsvarer av lam, skinn eller jolast. Merk at produksjon av
gummiprodukter og gummierte tekstilstoffer, fottoy av plast og gummi grupperes under naming 330.

32

430 Produksjon av
trevarer

Sagbruk, høvlerier, treimpregnering, produksjon av ferdige hus, bygningsartikler av tre, kasse- og tønnefabrik-
ker, rammefabrikker og produksjon av møbler og innredning av tre eller plastlaminater. Merk at oppføring av
monteringsferdige hus grupperes under naming 510.

33

440 Grafisk produksjon
og forlagsvirksomhet

Aviser, forlag, trykkerier, bokbinderier, klisjéanstalter, litografiske bedrifter og annen grafisk industri. 342

450 Produksjon av
mineralske
produkter

Produksjon av keramiske produkter, glass og glassvarer, tegl, sement, kalk, steinbearbeiding, produksjon av
betong og betongvarer, slipestein og mineralsk ull. Merk at steinbearbeiding I tilknytting til bryting grup-
pores under næring 310.

36

461 Produksjon av
oljerigger mv. Produksjon og reparasjon av boreskip, boreplattformer, produksjonsplattformer og deler til disse. 38241

1) Henvisningene nedenfor gjelder næringsgrupperingen i kredittmarkedsstatistikken (kolonnen  th venstre).
2) Ifølge Statistisk sentralbyrås Standard for næringsgruppering.
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Næringsgruppering I
kredittmarkeds-

statistikken

Standard for næringsgruppering (SN)
Næring

Definisjon

462 Bygging av fartøyer Bygging og reparasjon av bâter og skip, også av plast. Produksjon av skips- og båtmotorer og spesial-
deler for skip og båter.

3841

469 Produksjon av andre
verkstedprodukter
(ekskl. bygging av
fartøyer),

Produksjon av metallvarer, maskiner, elektriske apparater og materiell, transportmidler (ekskl. fartøyer),
tekniske og vitenskapelige instrumenter, fotoartikler og optiske artikler.

38+3841
+38241

490 Industriproduksjon
ellers

Produksjon av gull- og sølvvarer, musikkinstrumenter, sportsartikler, leker, bijouterivarer, piper, paraplyer,
reklameskilt, koster og børster.

39

510 Bygge- og anleggs-
virksomhet (ekskl.
oljeboring)

Oppforing og reparasjoner av bygninger, innrednings- og installasjonsarbeid, bygging og reparasjon av
anlegg som veier, bruer, jernbanelinjer og graving, sprenging og annet grunnarbeid. Merk at produk-
sion av ferdighus av tre grupperes under nearing 430, av metall under næring 469 og arkitekt- og
teknisk konsulentvirksomhet under nearing 840.1nnrednings- og installasionsarbeld pi skip
grupperes under nearing 462.

50+5023

540 Kraft og
vannforsyning

Produksjon, transformering, overføring og fordeling av elektrisk kraft, gass, damp og varmt vann og opp-
samling, rensing og fordeling av vann. Merk at utvinning av naturgass grupperes under naming 210.
Tapping av kildevann på detaljemballasje grupperes under naming 410. Drift av vanningsaniegg
grupperes under nearing 110.

41+42

610 Engros- og
agenturhandel

Engroshandel med konsumvarer, produksjonsmidler, motorkjøretøyer, brensel og drivstoff. Salgskontor
opprettet av flere foretak føres her. Agenturhandel. Merk at industri- og produksjonsforetaks salg av
egne produkter regnes som et naturlig ledd I produksjonsvirksomheten og grupperes sammen
med dette.

61

620 Detaljhandel Detaljhandel 62

630 Hotell- og restau-
rantdrift

Drift av hoteller, restauranter, kaféer, campingplasser, herberger, moteller, ungdomsherberger o.l. Merk at
ulele av lokaler uten servering grupperes under naming 830. Bedriftskantiner grupperes sammen
med foretaket, dersom ikke kantinen drives som egen virksomhet. Salg fra polseboder, kiosker o.l.
regnes som detaljhandel. Internater 1 forbindelse med skoler mv. grupperes under nearing 930.

63

710 Utenriks sjøfart Transport av personer og gods i utenriks sjøfart Merk at hvalfangst tas med under næring 120, og
Innenriks sjøfart tas med under nearing 910.

7121

720 Oljeboring (på
kontraktbasis) Boring etter olje og gass utført som særskilt virksomhet på oppdrag fra andre på kontraktbasis. 5023

810 Investering- og
holdingselskaper

Investerings- og holdingselskaper som i det alt vesentlige driver finansieringsvirksomhet. Merk at næ-
ring 810 ikke skal brukes om finansieringsvirksomhet som kan klassifiseres innenfor følgende
sektorer 150, 170, 190, 210, 250, 310, 370, 410, 470.

8102 del

820 Tjenester i til-
knytning til bank-
og finansierings-
virksomhet

Fonds- og aksjemekling, børsvirksomhet, kredittformidling, patent- og lisensformidling og andre tje-
nester i tiknytning til finansieringsvirksomhet.

8103

830 Eiendomsdrift Utleie av boligbygg og av andre bygg og eiendomsdrift ellers (inkl. borettslag og boligbyggelag). 831

840 Forretningsmessig
tjenesteytrng

Juridisk og teknisk konsulentvirksomhet, revisjon og bokføring, databehandling, annonse- og reklame-
virksomhet, utleie av maskiner og utstyr til bruk i næringsvirksomhet. Merk at borettslag og bolig-
byggelag fines under naming 830.

832+833

910 Transport og lagring
(ekskl. utenriks
sjøfart og rør-
transport)

Jernbane-, rutebil-, drosje- og turbiltransport, sporvei og forstadsbaner, leiebiltransport, rutebil- og gods-
sentraler, drift av parkenngsplasser og parkeringshus, utleie av biler uten fører, innenriks sjøfart, kystruter,
bilferger for innenriks trafikk, hjelpevirksomhet for sjøtransport, lufttransport, flyplasser, utleie av fly, andre
tjenester i tilknytting til transport som reisebyråer, skips- og flymekling, spedisjon, frilager, havne- og kjøle-
lager, båtopplag og utleie av lager.

71+714
+7121

920 Post og tele-
kommunikasjoner

Postverket og Televerket (ekskl. Postgiro og Postsparebanken). 7201+7202

930 Sosial og privat
tjenesteyting

Renovasjon og rengjøring, privat undervisning, private helse- og sosialtjenester, interesseorganisasjo-
ner, ideologiske og kulturelle organisasjoner, underholdning, sport, drift av biblioteker, reparasjon av
kjøretøyer og husholdningsapparater, vaskeri- og renserivirksomhet, hår- og skjønnhetspleie og an-
nen personlig tjenesteyting. Gravsteder, dødsbo og legater. Merk at naming 930 ikke skal brukes
om offentlig forvaltningsvirksomhet, sektorene 110, 130, 510 og 550.

92-96
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2.4 GEOGRAFISK FORDELING

Enkelte finansobjekter (jf. kap. 2.1) blir gruppert etter debitors eller kreditors geografiske tilhørighet. Den
geografiske fordelingen i kredittmarkedsstatistilcken knytter seg til fylke og land. Det innhentes ikke
opplysninger på kommunenivå.

Gruppering av finansobjekter på debitor-/kreditorland publiseres kun i "Norges fordringer og gjeld overfor
utlandet" i serien "Norges offisielle statistikk" (NOS). I all øvrig kralittmarkedsstatistikk behandles utlandet
under ett. For nærmere definisjon av utlandet henvises til tabell 2.2.1: "Institusjonelle sektorer".

Norske debitorers eller kreditorers geografiske tilhørighet bestemmes av foretakets (personens) adresse. Dersom
et foretak har bedrifter i flere fylker, vil alle bedriftene bli gruppert til det fylket som foretakets  adresse refererer
seg til. Dette kan gi et skjevt bilde av finansobjektenes fordeling på fylke.

2.5 VALUTA

De fleste balansepostene i kredittmarkedsstatistikken fordeles på norske kroner og utenlandsk valuta. Beløpene
oppgis alltid i norske kroner, og det skilles det ikke på type valuta. Ved omregning av valuta til norske kroner
brukes midtkursen på siste virkedag i rapporteringsperioden. Forsikringsselskapenes balanser skiller ikke mellom
norsk og utenlandsk valuta.
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3 OPPGAVEPLIKTIGE FINANSINSTITUSJONER

3.1 INNLEDNING

I dette kapitlet presenteres de finansinstitusjonene som leverer regnskapsoppgaver til bruk i SSBs kreditt-
markedsstatistikk. Skjemautforming og oppgaveinnhenting foregår i samarbeid med Kredittilsynet og Norges
Bank. Oppgaver som bearbeides og publiseres av SSB er innhentet med hjemmel i kredittilsynsloveni eller
statistikkloven2. Siden oppgaveplikten gjelder alle finansinstitusjoner under Kredittilsynets kontroll, er kreditt-
markedsstatistikken basert på en totaltelling. Unntak er kvartalsstatistikken for skadeforsikringsselskaper (jf. kap.
3.9) og årsstatistikken for private pensjonskasser og pensjonsfond (jf. kap. 3.10).

Tabell 3.1.1 viser finansinstitusjonenes forvaltningskapital og utlån til publikum pr. 31.12.1991. En fullstendig
oversikt over statistikkpubliseringen for de forskjellige finansinstitusjonene er gitt i kapittel 7.

Tabell 3.1.1. Finansinstitusjonenes forvaltningskapital og utlån pr. 31. desember 1991. Foreløpige tall

Forvaltningskapital 	 Utlån til publikum»
Finansinstitusjon
	

Antall

	

enheter	 Mrd. kr.	 Prosent	 Mrd. kr.	 Prosent

Totalt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... ••••••••....• 	 717	 1480	 100	 835	 100

Innskuddsbanker .. ..... ................ ..... .......... 	 160	 831	 56.1	 441	 52.8
Norges Bank  	 1	 163	 11.0	 1	 0.1
Forretningsbanker 	 21	 345	 23.3	 234	 28.0
Sparebanker 	 136	 242	 16.4	 193	 23.1
Postgiro 	 1	 35	 2.4	 0	 0.0
Postsparebanken 	 1	 46	 3.1	 13	 1.6

Andre finansinstitusjoner ....................... 	 88	 387	 26.1	 316	 37.8
Private finansieringsselskaper  	 64	 33	 2.2	 20	 2.4
Private kredittforetak  	 14	 163	 11.0	 121	 14.5
Statsbanker 	 10	 191	 12.9	 175	 21.0

Forsikringsselskaper mv. ........................	 469	 262	 17.7	 78	 9.3
Livsforsikringsselskaper 	 11	 179	 12.1	 66	 7.9
Priv.pensjonsfond og -kasser 2) 	 363	 19	 1.3	 4	 0.5
Komm.pensjonsfond og -kasser 2)  	 38	 12	 0.8	 4	 0.5
FIV 2)  	 1	 1	 0.1	 0	 0.0
Skadeforsikringsselskaper  	 56	 51	 3.4	 4	 0.5

Annen regnskapsstatistikk
Aksje - og obligasjonsfond  	 94	 15
Folketrygdfondet  	 1	 61

1) Omfatter utlån til ikke-finansielle foretak, kommuner og husholdninger, (se kapittel 2.2).
2) Regnskapstallene er pr. 31.12.1990, mens oversikten over antall institusjoner er pr. 31.12.1991.

Lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel
mv. (kredittilsynsloven).

2 Lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven).
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3.2 NORGES BANK

Virksomhet 
Norges Bank ble opprettet. i 1816, og de prinsipielle retningslinjene for banken er fastlagt i en egen lov'.
Norges Bank er et eget raitssubjekt eiet av staten. Om forholdene til statsmyndighetene heter det i loven at
banken skal utøve sin virksomhet i samsvar med de økonomisk-politiske retningslinjer som er fastlagt av
statsmyndighetene.

Som sentralbank har Norges Bank enerett til ä utstede sedler og mynt. Banken skal videre fremme et effektivt
betalingssystem og fungere som bankforbindelse for staten og de private bankene. Norges Bank har også et
spesielt ansvar for å opprettholde tilliten til landets finansielle system og er derfor tillagt en rekke rådgivende,
utøvende og kontrollerende funksjoner for valuta, penge- og kredittpolitikken. Norges Bank utøver bl.a. følgende
funksjoner som gjør banken til en sentral institusjon i kredittmarkedet :

1) Banken forvalter landets offisielle valutabeholdning.
2) Banken foretar intervensjoner i penge- og valutamarkedet.
3) Banken lager løpende prognoser over likviditetsbehovet i pengemarkedet og tilbyr primære likvider på

grunnlag av disse prognosene.

Norges Bank låner ut midler og mottar innskudd fra forretnings- og sparebankene. Tilbudet av primære likvider
styres i hovedsak gjennom utlån til forretnings- og sparebankene. I tillegg styrer Norges Bank likviditeten
gjennom å kjøpe og selge sertifikater og obligasjoner i markedet, og ved å foreta valutatransaksjoner. Norges
Bank tar ordinært ikke imot innskudd fra publikum og låner heller ikke ut noe av betydning til andre enn banker.

Oppgaveinnhenting og publisering 
Fra og med 1992 skjer rapporteringen fra Norges Bank hovedsaklig på maskinlesbart medium. Balansetall med
spesifikasjoner innhentes og publiseres hver måned. Innhenting og publisering av resultatregnskapet skjer

3.3 POSTGIRO OG POSTSPAREBANKEN

Virksomhet 
Postgirokontoret startet sin virksomhet 1. mai 1943. Postgirotjenesten drives som en integrert del av Postverket
og dens sentrale aktivitet er betalingsformidling. Spesielt når det gjelder overføringer av midler mellom privat
og offentlig sektor står Postgiro sentralt, ved at størstedelen av alle skatter og avgiftsmidler som innbetales til
det offentlige, midlertidig går inn på postgirokonti før de fordeles videre. Postgiro driver ikke ordinær
utlånsvirksomhet. Mesteparten av innskuddsmidlene plasseres som midlertidige kontolån til statskassen og i
ihendehaverobligasjoner.

Postsparebanken ble opprettet i 1948. Den driver sin virksomhet fra Postverkets lokaler og med Postverkets
ansatte mot en årlig godtgjørelse til Postverket. Postsparebanken driver bankvirksomhet på ordinær måte med
innskudd fra og utlån til publikum. Den skiller seg fra forretnings- og sparebankene ved at den ikke tar opp lån
i kredittmarkedet eller fra utlandet, ikke tar imot innskudd på særvilkår, innskudd fra andre kredittinstitusjoner
eller innskudd fra utlandet. Postsparebanken omfattes heller ikke av ordningen med lån fra Norges Bank til
bankene.

Postsparebankens tilgang på midler utgjøres av innskudd fra publikum og fra overskuddet ved driften. Bankens
utlånsvirksomhet styres gjennom årlige rammer som fastsettes i nasjonalbudsjettene. Omlag en fjerdedel av
bankens forvaltningskapital er for tiden plassert som utlån til publikum. De resterende midlene er plassert som
kontolån til staten og i beholdninger av statssertifikater og ihendehaverobligasjoner. Postsparebankens
kundemasse består i hovedsak av privatpersoner, mens banken i liten grad betjener næringslivet. Banken er
pålagt å holde gjennomsnittsrenten på sine innskudd under et gitt nivå, som fastsettes av myndighetene.

Stortinget har vedtatt at Postsparebanken skal omdannes til Norges Postbank A/S i 1993.

Oppgaveinnhenting og publisering. 
Postgiro og Postsparebanken rapporterer i dag manuelt på skjema, men overgang til maskinell rapportering er

Lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet.
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planlagt fra høsten 1992. Ved siden av innhenting og publisering av månedlige balansetall med spesifikasjoner
og årsresultatregnskap, publiseres kvartalsvise tabeller over gjennomsnittlige rentesatser på innskudd og utlån.

3.4 STATS BANKER

Virksomhet 
Formalet med opprettelsen av statsbankene var å yte kreditter til visse prioriterte samfunnsformål hvor det private
kredittsystem ikke ga tilfredsstillende dekning.

Kredittytingen i statsbanker er basert på politiske kriterier og målsettinger, i tillegg til de forretningsmessige.
Dette kommer al uttrykk ved at statsbankene ofte kan tilby mer låntakervennlige kredittvilkår enn de private
kredittinstitusjonene hvis låntakeren tilfredsstiller visse kriterier som er fastsatt i statsbankens målsettinger. Dette
gjelder både rentebelastning, avdragstid og sikkerhet. Finansieringen er i det vesentlige ordnet ved direkte lb
i statskassen og ved emisjoner av statsgaranterte ihendehaverobligasjoner.

Det er for tiden ti statsbanker, se tabell 2.2.1, sektor 190. Med unntak av Industrifondet er alle organisert som
stiftelser, der stiftelsen har stillet grunnfondskapital til disposisjon. De fleste statsbanker er opprettet gjennom
egne lover. Statsbankene far fastsatt rammer for sine lånebevilgninger i de årlige nasjonalbudsjettene, og
Stortinget får hvert är melding om de forskjellige bankenes virksomhet.

Stortinget har vedtatt sammenslåing av Den norske industribank, Industrifondet, Småbedriftsfondet og
Distriktenes Utbyggingsfond.

Oppgaveinnhenting og publisering. 
Statsbankene sender inn må,nedsbalanser og årsresultatregnskap. Rapporteringen foregår manuelt, men overgang
til maskinell rapportering er planlagt fra 1993. I tillegg til publiseringen av månedsbalansetallene med spesifika-
sjoner og resultatregnskapet, publiseres kvartalsvise tabeller over gjennomsnittlige rentesatser på utlån.

3.5 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER

Virksomhet 
Forretnings- og sparebankers virksomhet er regulert ved egne lover' (forretningsbanldoven og sparebankloven).
I banklovene er forretnings- og sparebanker definert som "foretak som skaffer seg midler til sin virksomhet ved
å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere". Denne paragrafen gir bankene et innskuddsmonopol
og skiller dem på denne måten fra de andre kredittinstitusjonene, med unntak av Postsparebanken.

Forretnings- og sparebanker er videre karakterisert ved at de har et vesentlig mer allsidig tjenestespekter enn de
andre kredittinstitusjonene. Virksomheten omfatter bl.a. kapitalformidling  (bankene mottar innskudd fra de som
har ledig kapital og plasserer midlene som utlån til de som har behov for midler), betalingsformidling  (bankene
overfører penger via bankgiro, sjekker, remburser etc. fra en avsender til betalingsmottaker) og valutaomsetning.

I banklovene er det bestemt at forretningsbankene skal være organisert som aksjeselskap, mens sparebankene
skal være organisert som selveiede institusjoner. Forretnings- og sparebanker har tradisjonelt betjent ulike
kundegrupper. Forretningsbankene har i første rekke betjent næringslivet, mens sparebankene hovedsaklig har
betjent personlige kunder. Dette tradisjonelle skillet er i ferd med å bli utvisket. Sparebankene er normalt
mindre, har et mindre produktspekter og er mer geografisk sentrert om ett lokalt område enn forretningsbankene.

Det stilles relativt detaljerte krav til bankenes stiftelse, vedtekter og aksjekapital/grunnfond i banldovene og
Kredittilsynets forskrifter. Det stilles også krav til deres likviditet, egenkapital, omfanget av samlet kreditt til
enkeltkunder og beholdning av aksjer og obligasjoner. Bankene ma være tilknyttet enten Forretningsbankenes
eller Sparebankenes sikringsfond.

De viktigste balansepostene for forretnings- og sparebankene er de tradisjonelle banktjenestene innskudd og utlån.
Bankinnskudd utgjør bankenes største passivapost, og disse utgjorde pr. 31. desember 1991 hhv. 69% av
forretningsbankenes og 83% av sparebankenes forvaltningskapital. Bankenes utlån er den størst aktivaposten.

Lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker og nr. 2 om forretningsbanker.
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Disponerte utlån utgjorde pr. 31. desember 1991 hhv. 78% av forretningsbankenes og 82% av sparebankenes for-
valtningskapital.

Forretnings- og sparebankene har anledning til å utstede bade sertifikater og obligasjoner, jf. emisjons-
forskriftene'.

Oppgaveinnhenting og publisering.
I SSBs regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker er det tall for morbanken som hentes inn. Datter-
selskaper og utenlandsfilialer er ikke inkludert. Forretnings- og sparebanker sender inn ialt sju maskinelle og
to manuelle rapporter som omfatter månedsbalanser med spesifikasjoner og kvartalsvise resultatregnskap.

SSBs regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker er f.o.m. 1987 produsert på grunnlag av en database
for bankstatistikk som er et samarbeidsprosjekt mellom Kredittilsynet, Norges Bank og SSB. Forskrifter for
regnskapsføringen utarbeides av Kredittilsynet.

Balansetall med spesifikasjoner publiseres månedlig og resultatregnskapstall hvert kvartal (t.o.m 1991 hvert
tertial). Gjennomsnittlige rentesatser på utlån og innskudd publiseres kvartalsvis basert pa data fra Norges Bank.

3.6 PRIVATE KREDITTFORETAK

Virksomhet 
De private kredittforetakene yter mellomlange og langsiktige kreditter, hovedsaklig til næringsliv og
privatpersoner, mot sikkerhet i fast eiendom og produksjonsmidler (pantelån). Det ytes også kreditt til
finansinstitusjoner og offentlig forvaltning. Kredittforetakenes pantelån skiller seg fra f.eks. livsforsik-
ringsselskapenes og bankenes panteldn ved at de er uoppsigelige fra långivers (kredittforetakets) side.
Kredittforetakene skaffer til veie sine midler gjennom utstedelse av sertifikater (kredittsertifikater) og
ihendehaverobligasjoner.

Oppgaveinnhenting, og publisering 
All rapportering fra kredittforetakene skjer manuelt. Kredittforetakene sender inn månedsbalanser og resultat-
regnskap på årsbasis. Det publiseres kvartalsvise balansetall med spesifikasjoner og årsresultatregnskap.

3.7 FINANSIERINGSSELSKAPER

Virksomhet 
Finansieringsselskapene yter kreditt hovedsaklig til næringslivet og andre finansinstitusjoner, men utlån til
gruppen "lønnstakere" har økt de siste årene. Det er innlånssiden som i utgangspunktet skiller finan-
sieringsselskapene fra bankene. De kan ikke henvende seg til en ubestemt krets av innskytere, men må skaffe
midler ved innlån etter individuelle lånekontrakter. De har anledning til A legge ut sertifikatlån og obligasjonslån
på samme vilkår som forretnings- og sparebankene.

Finansieringsselskapenes utlånsvirksomhet kan deles inn i tre typer:

1) Leasing/leiefinansiering er utleie av realkapitalgjenstander (maskiner, produksjonsutstyr, inventar etc.)
gjennom finansieringsselskapet. Kunden betaler leie mens finansieringsselskapet har eiendomsretten. Denne
type leasing kalles gjerne finansiell leasing. Dersom selve produsenten av kapitalgjenstanden står som
utleier, kalles det operasjonell leasing. En slik avtale foregår ofte utenom et finansieringsselskap.

2) Ved factoring overdras en bedrifts fordringer på kunder til finansieringsselskapet. Selskapet betaler bedriften
med en gang, og påtar seg inkassoarbeidet overfor kunden mot en godtgjørelse.

3) Andre utlån er gjeldsbrevlån til næringslivet, avbetalingskontrakter, kortsiktige forbrukerlån og
kreditt/kjøpekort.

Finansdepartementets emisjonsforskrifter av 27. februar 1989 med senere endringer. Jf. Norges Banks
Rundskriv nr. 15, 1. november 1990.
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De to førstnevnte utlånsformene er det som særlig skiller finansieringsselskapene fra andre typer finansinstitusjo-
ner.

Oppgaveinnhenting og publisering 
All rapportering fra finansieringsselskapene skjer manuelt. Selskapene sender inn månedsbalanser og resultat-
regnskap årlig. Det publiseres kvartalsvise balansetall med spesifikasjoner og årsresultatregnskap.

3.8 LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Virksomhet 
Livsforsikringsselskapenes hovedfunksjon er salg av forsikringstjenester. Selskapenes virksomhet er regulert i
forsikringsvirksomhetsloven i . En skiller mellom individuelle og kollektive forsikringstjenester. De vanligste
individuelle tjenestene er livsforsikring, pensjonsforsikring og kapitalforsikring/gjeldsforsikring. Vanlige
kollektive forsikringer er gruppelivsforsikring og kollektiv pensjonsforsikring.

Livsforsikringsselskapene har ikke anledning til å utstede sertifikater. Ihendehaverobligasjoner kan kun utstedes
i form av ansvarlig lånekapital eller som konvertible obligasjoner etter nærmere godkjenning fra Finans- ,

departementet. Imidlertid kan holdingselskapene i forsikringsbransjen legge ut sertifikater og ihendehaverobliga-
sjoner på ordinære vilkår.

Det har foregått en sterk oppsamling av kapital i selskapene. Det går normalt flere år fra forsikringspremiene
betales inn til forsikringssummen forfaller til betaling, og dette har ført til at finansielle tjenester utgjør en
betydelig del av livselskapenes virksomhet. Selskapets kapital tilhører forsikringskundene, og oppsamlingen
foregår i ulike lovbestemte og frivillige fond som inngår på passivasiden i balansen. Selskapene yter kreditt til
offentlig forvaltning, finansinstitusjoner, foretak og husholdninger, der sistnevnte er største låntakersektor.

Oppgaveinnhenting og publisering 
All rapportering fra livsforsikringsselskapene foregår manuelt. Selskapene sender inn månedsbalanser (kun
balanseutdrag før 31.12.90) og resultatregnskap årlig. Det publiseres kvartalsvise balansetall med spesifikasjoner
og årsresultatregnskap. I tillegg publiseres kvartalsvise tabeller over gjennomsnittlige rentesatser på utlån basert
på data fra Norges Bank. "Livsforsikring mv." omfatter foruten livsforsikring også private og kommunale
pensjonskasser og -fond, samt Fellesordningen for tariffestet pensjon (FTP).

3.9 SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

Virksomhet 
Skadeforsikringsselskapenes hovedfunksjon er salg av forsikringstjenester. Dette er i hovedsak motorvognfor-
sikring, brann- og kombinert forsikring for husholdninger og industri. I tillegg kommer sjøforsikring, olje-
forsikring og reassuransevirksomhet som ofte har et internasjonalt marked. Sistnevnte virksomhet innebærer
overtakelse av andre selskapers risiko. I tillegg finnes spesialforsikringer som bl.a. omfatter ulykkes-, reise-,
kreditt- og ansvarsforsikring. Selskapenes virksomhet er regulert i forsikringsvirksomhetsloven i .

Skadeforsikringsselskapene er regulert på samme måte som livsforsikringsselskapene på sertifikat- og obligasjons-
markedet. Skadeforsikringsselskapenes tilgang på midler er derfor avhengig av forsikringssalg og eventuelt
driftsoverskudd. Kapitaloppsamlingen foregår i ulike fond og avsetningsposter på passivasiden i balansen.

Oppgaveinnhenting og publisering 
Skadeforsikringsselskapene deles inn i tre grupper, hvor rapporteringen er ulik for de tre gruppene :

Gruppe 1: Inneholder de selskapene som har en forvaltningskapital større enn 50 mill. kr. Dette er nå 34
selskaper totalt. Alle selskapene i gruppe 1 leverer manuelle kvartalsbalanser med spesifikasjoner
og årsresultatregnskap.

i Lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet.
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Gruppe 2 : Inneholder de selskapene som har mindre enn 50 mill. kr. i forvaltningskapital. Dette er 19
selskaper som alle leverer manuelle balanser for 4. kvartal og årsregnskapsoppgaver med
spesifikasjoner.

Gruppe 3 Inneholder tre branntrygdelag som rapporterer som gruppe 2 og 24 regionale branntrygdelag som
det innhentes samleoppgave for pr. 31.12. Gruppen omfatter også sjøforsikringsselskapene, hvor
Kredittilsynet leverer samleoppgave pr. 31.12.

Det publiseres kvartalsvise balansetall med spesifikasjoner og årsresultatregnskap for skadeforsikringsselskapene
under ett. For gruppe 2 og 3 benyttes balansetallene for 4.kvartal gjennom hele Aret.

3.10 PRIVATE OG KOMMUNALE PENSJONSKASSER OG -FOND

Denne gruppen omfatter private pensjonskasser og pensjonsfond som er under Kredittilsynets kontroll, samt
kommunale pensjonsinnretninger og Fellesordningen for tariffestet pensjon (FTP). Pensjonskasser tilknyttet
kommunale foretak er definert som private pensjonskasser. Statens pensjonskasser, Folketrygden og
Folketrygdfondet inngår som en del av stats- og trygdeforvaltningen, og er således ikke medregnet her.

Virksomhet 
De private og kommunale pensjonskassene ug -fondene gir ytelser utover Folketrygden. Selskapenes gjeld består
hovedsaklig av forsikringsforpliktelser overfor medlemmene. Pensjonskassene kan imidlertid legge ut
obligasjonslån i form av ansvarlig lånekapital etter nærmere godkjenning fra Finansdepartementet. Deres utlån
går i det vesentligste til boliger og forretningsbygg.

Private pens ionskas ser 
Formålet med pensjonskassene er å yte alders- og uførepensjoner til arbeidstakere som er medlemmer i kassen,
og evt. pensjoner til de ansattes etterlatte. Pensjonskassen kan ta imot premie fra både arbeidsgiver og
arbeidstaker. Det stilles strenge juridiske krav til betalingsplaner. Disse institusjonenes virksomhet er regulert
ved lov om private tjenestepensjonsordninger. 1

Private pensionsfond
Pensjonsfondenes formål var opprinnelig å samle midler til opprettelse av en fast pensjonsordning. De kan
imidlertid ikke lenger ta imot premieinnbetaling fra arbeidsgiver eller arbeidstaker, og det stilles ingen krav med
hensyn til formell betalingsplan. Pensjonsfondene er under avvikling.

Kommunale pensjonskasser og pensionsfond 
Kommunale pensjonskasser og -fond omfatter også fylkeskommunale pensjonskasser. De kommunale pensjons-
innretningene er regulert av fylkes- og kommunestyreloven 2 og kommuneloven 3 . Formålet og reglene er
omtrent de samme som for de private pensjonsinnretningene. Flere kommunale pensjonskasser har de siste Arene
gått over til Kommunal Landspensjonskasse (ICLP) som i tillegg til lovene over også er regulert i lov om
forsikringsvirksomhet. ICLP inngår i statistikken over livsforsikringsselskaper.

Fellesordningen for tariffestet pensjon (FIP) 
I-41P er en pensjonsordning som er opprettet ved avtaler mellom næringslivets organisasjoner (LO og NHO).
Ordningen omfatter arbeidstakere som omfattes av tariffavtale med forbund innen LO og som ikke går inn under
en lovfestet tjenestepensjonsordning (se private pensjonskasser ovenfor). Medlemmer er også arbeidstakere i
bedrifter tilsluttet NHO.

Oppgaveinnhenting og publisering 
Private pensjonskasser og pensjonsfond sender inn årsregnskap med spesifikasjoner til Kredittilsynet. Gjenpart
av oppgavene sendes til SSB. Fra og med statistikkåret 1987 gikk SSB over til å bearbeide kun et utvalg av de
private pensjonskassene og -fondene.

Lov av 22. juni 1968 om private tjenestepensjonsordninger.
2 Lov av 16. juni nr 1 om fylkeskommuner.
3 Lov av 12. november 1954 om styret i herreds- og bykommunene (kommunestyreloven).
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Utvalget er foreløpig avgrenset utfra enheter med forvaltningskapital større enn 50 millioner kroner pr.
31.12.1990. Ved publisering av årlige balansetall med spesifikasjoner og resultatregnskap, foretar SSB en bereg-
ning/oppblåsing av tallene for enhetene utenom utvalget.

De kommunale pensjonsinnretningene sender også inn årsregnskap med spesifikasjoner til Kredittilsynet.
Statistisk bearbeiding foretas i SSB og tallene blir publisert separat. Også for FI? innhentes og publiseres det
balansetall og resultatregnskap årlig.

I tillegg til den separate publiseringen inngår private og kommunale pensjonskasser og -fond og FI? sammen
med livsforsikring ved publisering av "Livsforsikring mv."
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4 LINE- OG VERDIPAPIRMARKEDET

4.1 INNLEDNING

Kredittmarkedsstatistikken gir også opplysninger om innskudds-, låne- og verdipapirmarkedet. Finansinstitu-
sjonenes regnskaper er kilde for statistikken over innskudds- og lånemarkedet, mens statistikk fra sertifikat-,
obligasjons- og aksjemarkedet produseres pd grunnlag av oppgaver fra Norges Bank, Verdipapirsentralen og Oslo
Børs.

Vi gir nedenfor en kort beskrivelse av de enkelte markedene og finansobjektene.

4.2 SERTIFIKATMARKEDET

Et sertifikat er et kortsiktig verdipapir med maksimal løpetid på ett år. Sertifikatmarkedet i Norge har eksistert
siden 1985, og har stadig blitt utvidet til å omfatte flere låntakere. Det utstedes standardiserte ihendehaver-
papirer, og lånet må deles på minst sju långivere. For ikke-finansielle foretak og institusjoner er minste
lånebeløp 25 mill. kr. Minstegrensen for et omsettelig sertifikat til den enkelte långiver er 1 mill. kroner. Den
største lAntakeren i sertifikatmarkedet er statsforvaltningen, men også private banker og kredittforetak er store.
På långiversiden er Norges Bank, Postgiro og Postsparebanken og utlandet de største aktørene. Sertifikatene har
forskjellig betegnelse avhengig av utsteder:

Betegnelse:
Statssertifikat
Banksertifikat
Finanssertifikat
Kredittsertifikat
Lånesertifikat

Utsteder:
Statsforvaltningen
Forretnings- og sparebanker
Finansieringsselskaper
Kredittforetak
Statsbanker, offentlige og private foretak, instistitusjoner, kommuner ol.

Norges Bank fastsetter med hjemmel i penge- og kredittreguleringsloven emisjonsforskrifter for utstedelse av
ihendehaverobligasjoner og sertifikater.

Publisering 
SSB utarbeider månedstall over emisjoner av sertifikater i Norge, samt årsstatistikk over utestående gjeld av ser-
tifikater lagt ut i Norge. Tallene er basert på oppgaver fra Norges Bank.

4.3 OBLIGASJONSMARKEDET

Det som i hovedsak skiller sertifikater og ihendehaverobligasjoner er lånets løpetid. I førstehåndsmarkedet for
obligasjoner legges det ut obligasjonslån ved at låntaker utsteder standardiserte ihendehaverpapirer som kjøpes
av ulike aktører/långivere. Et obligasjonslån må uten samtykke fra låntaker kunne deles på flere långivere og
ha en løpetid på over ett är og maksimum 30 år. Verdipapiret er fritt omsettelig for eieren.

Obligasjonslånene har ulike betingelser med hensyn til avdragsplaner, renteterminer, nominell rente og
innløsningsrett. Tidligere har det vært vanlig å legge ut lån med fast rente gjennom hele løpetiden, men lån med
renteregulering har nå blitt mer vanlig. Samtidig er det blitt mer vanlig å knytte kjøps- og salgsopsjoner til
lånene, dvs. innløsningsrett for hhv. låntaker og långiver. Obligasjonsmarkedet har de senere Arene gjennomgått
en sterk deregulering på läntakersiden.

Låntakere DA obligasjonsmarkedet 
De største låntakerne pd det innenlandske obligasjonsmarkedet er statsforvaltningen og private kredittforetak.
Kredittforetakene legger ofte ut lån med regulerbar rente. De fleste lånene er såkalte åpne serielån, dvs. det
emitteres beløp av ulik størrelse over en lengre periode innen det samme lånet.

Pa det utenlandske obligasjonsmarkedet har det tradisjonelt vært forretningsbanker og statsforetak som har
foretatt den største opplåningen.
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Investorer på obligasjonsmarkedet
Investorer på det norske obligasjonsmarkedet er alle sektorer, men de dominerende er Folketrygdfondet,
forretnings- og sparebanker og livsforsikringsselskaper. I det utenlandske markedet er Norges Bank den
dominerende norske investoren.

Publisering 
SSB publiserer månedlige oversikter over emisjoner av ihendehaverobligasjoner på basis av tall fra Norges Bank.
Utestående gjeld pr. 31.12 av obligasjoner lagt ut i Norge blir utarbeidet på grunnlag av Verdipapirsentralens
register over ihendehaverobligasjonslån. Inntil 1989 publiserte SSB også tall for norske sektorers utestående
gjeld av obligasjoner lagt ut i utlandet. Da lisensplikten ble opphevet i samband med avviklingen av
valutareguleringene, falt grunnlaget for denne statistikken bort.

4.4 AKSJEMARKEDET

Aksjemarkedets hovedfunksjon er A kanalisere risikovillig kapital til næringslivet. En aksje skiller seg fra
obligasjoner ved at den representerer et eierforhold, og ikke et gjelds- eller fordringsforhold. Aksjeemisjoner
kan foretas av alle typer aksjeselskaper, både eksisterende og nye. Kjøpere av aksjer er både store institusjonelle
investorer og småsparere. De største aktørene i aksjemarkedet er Folketrygdfondet, private finansinstitusjoner,
aksjefond, store industriforetak og utenlandske investorer.

Publisering 
I SSB ble det tidligere utarbeidet aksjeemisjonsstatistikk på basis av handelsregistrenes kunngjøringer i Norsk
Lysingsblad. Etter en endring i foretaksloven i er foretakene f.o.m. 1. januar 1988 ikke lenger pliktige til A
kunngjøre aksjeemisjoner til handelsregistrene. Datagrunnlaget for SSBs statistikk falt dermed bort, og den
løpende publiseringen ble nedlagt.

Verdipapirsentralen registrerer månedlige aksjeemisjoner i børsnoterte selskaper. Disse tallene blir bearbeidet
av Norges Bank, og tallene fra Norges Bank blir deretter benyttet som kilde til SSBs tabell over aksjeemisjoner
i Statistisk månedshefte og Statistisk årbok. Det blir også publisert en tabell i Statistisk månedshefte over
aksiekursindekser. Denne er utarbeidet på basis av tall fra Oslo Børs. Statistikk over aksjekapital blir publisert
i Statistisk ukehefte på basis av opplysninger fra Skattedirektoratet og børskontorene. Her foreligger tall først
2-3 år etter årets avslutning.

4.5 LÅNEMARKEDET

Med lånemarkedet i snever forstand mener en utlån fra finansinstitusjoner til husholdninger, ikke-finansielle
foretak og kommuner. SSBs utlånsstatistikk dekker imidlertid utlån fra finansinstitusjoner til alle sektorer, også
utlån til finansiell sektor. Unntatt er likviditetslån bankene imellom som føres som innskudd i bankenes balanser.

Utlån fra andre sektorer enn finansinstitusjonene er ikke dekket i SSBs utlånsstatistikk. Herunder hører
(grå)markedslån. Dette er lån som formidles gjennom meglere eller formidlingsavdelingene i finansinstitu-
sjonene, og hvor verken långiver eller låntaker er en finansinstitusjon. Markedslånene kan være garantert av
finansinstitusjoner, men inngår ikke i finansinstitusjonenes balanser. Ved utgangen av 4. kvartal 1991 utgjorde
utestående markedslån formidlet gjennom låneformidlere 8,6 milliarder kroner (kilde: Kredittilsynet).

Publisering 
Tabell over utlån fra finansinstitusjoner etter låntakersektor publiseres kvartalsvis i Bank og kreditt. I Statistisk
månedshefte publiseres kvartalstall over utlån til publikum. Tallene hentes fra de enkelte finansinstitusjoners
oppgaver over utlån som sendes til SSB sammen med øvrige regnskapsoppgaver.

i Lov av 27.juni nr. 78 om foretaksregisteret.
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4.6 INNSKUDDSMARKEDET

Statistikken over innskuddskuddsmarkedet omfatter innskudd på ordinære og spesielle vilkår i norske banker.
Statistikken dekker innskudd fra alle sektorer, også innskudd bankene imellom (interbankinnskudd). Interbank-
innskuddene er likviditetslån som ofte er svært kortsiktige, helt ned til 24 timer, og som utgjør en stor del av
pengemarkedet.

Publisering 
Tabell over samlet innskudd i norske banker etter innskytersektor publiseres kvartalsvis i Bank og kreditt.
Tallene hentes fra den ordinære rapporteringen fra bankene.
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5 ANNEN KREDITTMARKEDSSTATISTIKK

5.1 NORGES FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET

Formålet med statistikken er å gi en samlet oversikt over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet ved
utgangen av hvert år fordelt på finansobjekt (jf. kap. 2.1), innenlandsk sektor og næring (if. kap. 2.2 og 2.3) samt
debitor-/kreditorland. Av praktiske grunner er bare Norges største handelspartnere skilt ut i landlisten, resten
innhentes gruppevis (f.eks. Afrika, Asia ellers). Norges Banks og valutabankenes valutabeholdninger regnes som
fordring på utlandet. Videre regnes Norges Banks beholdning av gull, SDR og trekkrettigheter i IMF som
fordring på utlandet.

Statistikken bygger i hovedsak på oppgaver som hentes inn ved den årlige finanstellingen. I den årlige tellingen
hentes det inn oppgaver fra alle ikke-finansielle foretak som antas å ha fordringer og/eller gjeld overfor utlandet.
Likeledes hentes det inn oppgaver fra forsikringsselskaper, kredittforetak og finansieringsselskaper. Disse
opplysningene suppleres med annen statistikk i SSB, bl.a. oppgaver fra statskassen og bankene, samt
valutastatistikk fra Norges Bank. I prinsippet skal det foretas en totaltelling, men av praktiske hensyn må
mellomværendet være av en viss størrelse for innkreving av oppgave.

Finanstellingen avgrenser utenlandssektoren til "enhver person som har fast bopel utenfor Norge (uansett
statsborgerskap) og enhver virksomhet (også datterselskaper og filialer av norsk virksomhet) som ligger utenfor
Norge". Utenlandskeide foretak og filialer av utenlandske selskaper på norsk økonomisk territorium regnes som
norske. Den norske andelen av SAS (2(7) regnes også som norsk. For nærmere definisjon av utlandet se tabell
2.2.1 "Institusjonelle sektorer".

Publisering 
Statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet publiseres årlig i Bank og kreditt og Statistisk
ukehefte.

5.2 FINANSIELLE SEKTORBALANSER

Finansielle sektorbalanser er en balanseoppstilling for Norge som viser de norske sektorenes (jf. kap. 2.2)
fordringer og gjeld til hverandre og til utlandet etter finansobjekt (jf. kap. 2.1). Ved at hvert finansobjekt
samtidig presenteres som fordring hos kreditorsektor og gjeld hos debitorsektor er FSB en "tredimensjonal"
balanseoppstilling.

Primærmaterialet i finansielle sektorbalanser er balanseoppgaver for de norske sektorene, finansobjektsstatistikk
(jf. kap. 4) og Norges fordringer og gjeld overfor utlandet (jf. kap. 5.1). Opplysningene knyttes sammen og
avstemmes i de finansielle sektorbalansene. Ved avstemmingen benyttes en rekke tilleggskilder: Transaksjons-
og beholdningsstatistikk fra valutastatistikken i Norges Bank og Verdipapirsentralen, oppgaver over utestående
grAmarkeds1An fra låneformidlerne, oppgaver over utestående skattegjeld fra Skattedirektoratet, aksjekurser fra
Oslo Børs etc.

Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper, forskjeller i bokføringstidspunkt og mangelfull sektor- og
finansobjektsspesifikasjon i balanseoppgavene skaper problemer for avstemmingen av finansielle sektorbalanser
(jf. kap. 6). For private, ikke-personlige foretak og husholdninger er dessuten regnskapsopplysningene meget
mangelfulle. For disse to sektorene benyttes opplysninger fra de andre kildene så langt dette er mulig. ForØvrig
benyttes historiske andeler og beregninger for å fordele de interne fordringene og gjelden mellom disse sektorene.

I finansielle sektorbalanser oppgis ihendehaverobligasjoner og aksjer både i pålydende verdi og markedsverdi.
Siden omsetningstall mangler for en rekke av obligasjonene og aksjene, er markedsverditallene noe usikre.

Ved å se på de finansielle sektorbalansene for flere år, kan vi finne endringene i sektorenes nettofordringer.
Trekker vi omvurderingene (endringer i fordringer og gjeld som følge av endringer i valuta- og verdipapirkurser,
tapsavsetninger etc.) fra nettofordringsendringen, finner vi nettofinansinvesteringen i perioden.
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Sektor- og finansobjektsgrupperingen i finansielle sektorbalanser bygger på FNs anbefalinger' tilpasset norske
forhold. Aksjekapital blir behandlet som et gjelds/fordringsforhold mellom aksjeutstederen og aksjeeierne i
motsetning til i vanlige forretningsregnskap, der den betraktes som en del av selskapets egenkapital. Finansiell
leasing behandles som et langsiktig utlån, til tross for at ingen fører noen gjeldspost som motpost. Videre regnes
Norges Banks beholdning av gull, SDR og trekkrettigheter i IMF som fordring på utlandet.

Finansielle sektorbalanser omfatter kun finansielle beholdninger og således ikke andre formuesobjekter som
realkapital, lagerkapital og immaterielle rettigheter. Disse skal i prinsippet fanges opp av nasjonalregnskapets
inntekts- og kapitalregnskap, hvor finansielle sektorbalanser inngår som en integrert del. Det norske nasjonal-
regnskapet er imidlertid ikke bygd ut slik at det fanger opp beholdninger av realkapital og immaterielle rettig-
heter. Framskaffelse av slike data er svært komplisert.

Tallene ble tidligere publisert i NOS-publikasjonen Finansielle sektorbalanser. Her finnes tall fram til 1980.
Tallmaterialet frem til 1984 er publisert i OECDs "Financial Accounts of OECD countries". Finansielle
sektorbalanser for Arene 1979-1988 er publisert i Bank og kreditt, hefte nr.20/92. Finansielle sektorbalanser for
1989 og 1990 er under utarbeiding.

5.3 SIFON-REGISTERET

SIFON-registeret (Statistikk over internasjonale foretaksetableringer gnæringsstatistikk), skal inneholde opp-
lysninger om alle norske aksjeselskaper med direkte utenlandske eierinteresser. Registeret ble etablert i 1970
med utgangspunkt i oppgaver fra Norges Bank over valutalisenser og finanstellingens oppgaver over norske
aksjer på utenlandske hender. Det oppdateres årlig på basis av opplysninger fra finanstellingen.

Med utgangspunkt i opplysningene i SIFON-registeret lages det statistikk over utenlandskeid aksjekapital etter
kreditorland og foretakets næring. Videre publiseres det en tabell med bl.a. sysselsettings- og omsetningstall for
foretak med utenlandske aksjonærer. Sysselsettings- og omsetningstallene er hentet fra SSBs bedrifts- og
foretaksregister. Statistikken publiseres årlig i Bank og kreditt og Statistisk ukehefte.

5.4 AKSJE- OG OBLIGASJONSFOND mv.

Aksje- og obligasjonsfond mv. (heretter kalt aksjefond) regnes foreløpig ikke med blant finansinstitusjonene, til
tross for at de driver finansieringsvirksomhet. Aksjefondene hadde en kraftig framvekst på slutten av 1980-årene,
og de er i dag en stor aktør på aksje- og obligasjonsmarkedet. Aksjefondene foretar investeringer i
verdipapirmarkedet på vegne av små og store investorer. Ved å kjøpe andeler i aksjefond kan investor spre
verdipapirbeholdningen på mange forskjellige verdipapirer - og dermed redusere risikoen - uten d ha kunnskap
om de enkelte verdipapirene.

Et forvaltningsselskap er forretningsfører for aksjefondet. Driften av aksjefondet utøves av forvaltningsselskapet,
som treffer alle disposisjoner over fondet. Forvaltningsselskapet kan ha ett eller flere aksjefond under sin
forvaltning. Selskapet må være organisert som et aksjeselskap. Aksjefondenes virksomhet er regulert i
aksjefondloven av 1981 2.

SSB innhenter årsbalanser med spesifikasjoner fra aksjefondene. Samlet balanse med spesifikasjoner publiseres
årlig i Bank og kreditt.

5.5 FOLKETRYGDFONDET

Folketrygdfondet er en del av trygdeforvaltningen og administreres av Rikstrygdeverket. Et styre forvalter fondet
etter regler vedtatt av Stortinget.

Ved opprettelsen av Folketrygden i 1967 ble det bestemt at den del av Rikstrygdeverkets inntekter som ikke gikk

i FNs A System of National Accounts.
2 Lov av 12. juni 1981 om aksjefond mv. (aksjefondloven).
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til dekning av utgifter skulle overføres til Folketrygdfondet. Tanken var at fondet gjennom oppsparing skulle
tjene som likviditetsreserve for sikring av Folketrygdens ytelser. Siden veksten i Folketrygdfondets forvaltnings-
kapital har vært for lav, dekkes i dag underskuddene i Folketrygden gjennom ordinære bevilgninger over stats-
budsjettet.

Folketrygdfondet skal ut fra sitt formål være en langsiktig investor. I henhold til reglementet skal midlene
anbringes mot betryggende sikkerhet, med god avkastning og med nødvendig likviditet, slik at de blir til størst
mulig nytte for Folketrygden. Folketrygdfondet er i dag en av de største aktørene i det norske obliga-
sjonsmarkedet. Etter at fondet i 1991 fikk adgang til å plassere inntil 10 prosent av forvaltningskapitalen i
egenkapitalinstrumenter, er Folketrygdfondet også blitt en betydelig aktør på aksjemarkedet. Ved siden av
plasseringer i norske ihendehaverobligasjoner, aksjer og grunnfondsbevis, kan Folketrygdfondet plassere sine
midler i bankinnskudd, kontolån til statskassen og sertifikater. Folketrygdfondet har ikke adgang til A drive
direkte utlånsvirksomhet, men kan ta opp kortsiktige lån dersom dette er hensiktsmessig.

SSB innhenter kvartalsbalanser med spesifikasjoner fra Folketrygdfondet. Balansetallene med spesifikasjoner
publiseres kvartalsvis i Bank og kreditt.

5.6 KONKURS STATISTIKK

I Bank og kreditt publiseres det kvartalsvise oppgaver over åpnede konkurser. De konkursrammede foretakene
grupperes etter fylke, næring, sysselsettings- og omsetningsgrupper. Tallene for åpnede konkurser baserer seg
på data fra Brønnøysundregistrene. Sysselsettings- og omsetningstall hentes fra SSBs bedrifts- og foretaks-
register.

Statistikk over sluttede konkurser ble publisert frem til 1988 i Norges offisielle statistikk: "Sivilrettstatistikk."
Statistikken er nå nedlagt.
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6 FEILKILDER OG STATISTISKE AVVIK

Oppgavegivernes rapportering til kredittmarkedsstatistikken skjer både på maskinlesbart medium og på manuelt
utfylte skjemaer. Alle opplysningene kontrolleres og revideres av Statistisk sentralbyrå eller Kredittilsynet. Ved
sammenstilling av institusjonenes regnskaper avdekkes det uoverensstemmelser mellom regnskapsopplysningene.
Disse uoverensstemmelsene har tre hovedforklaringer.

Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
Ulike bokføringstidspunkt

Mangefullt utfylte oppgaver fra rapportørene 
Kvaliteten på de innsendte oppgavene er varierende. Spesielt gjelder dette sektor- og næringsgrupperingen av
enkelte balanseposter. Oppgavegiverne kan også ha vanskeligheter med å skille enkelte finansobjekter fra
hverandre, f.eks. sertifikater, obligasjoner og andre lån. Til tross for den grundige gjennomgangen som foretas
av oppgavene i Statistisk sentralbyrå og Kredittilsynet, kan det forekomme feil i, eller avvik mellom
institusjonenes regnskapsopplysninger.

Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper 
Ulike regnskapslover og -forskrifter for forskjellige regnskapsførende enheter, resulterer i forskjellige regnskaps-
og verdsettingsprinsipper og skaper avvik i statistikken. Nedenfor har vi listet opp 4 hovedprinsipper som
benyttes i regnskapsføringen i Norge, med henvisning til hvor de benyttes:

Kontantprinsippet:	 Inntekter og utgifter bokføres når de betales. Regnskapene til statsforvaltningen,
trygdeforvaltningen og statens forretningsdrift samt kommunenes skatteinntekter føres
etter kontantprinsippet.

Opptjeningsprinsippet: Inntekter og utgifter bokføres etter hvert som de opptjenes (Oløper). Finansinstitusjo-
ner, private foretak og selvstendige statsforetak bruker opptjeningsprinsippet. Etter en
endring i regnskapsforskriftene vil en stor del av kommuneforetakene f.o.m. 1991 gå
over fra anordnings- til opptjeningsprinsippet.

Anordningsprinsippet: Alle kjente utgifter og inntekter vedrørende et budsjettår tas med i regnskapet for
(anordnes) budsjettåret - enten de er betalt eller ikke når regnskapsåret avsluttes.
Kommunene benytter anordningsprinsippet. Et unntak er skatteinntektene som føres
etter kontantprinsippet. Til og med 1990 førte også de fleste kommuneforetakene
regnskapene sine etter anordningsprinsippet.

Forfallsprinsippet:	 Inntekter og utgifter bokføres når de forfaller. Finanstellingen (Norges fordringer og
gjeld overfor utlandet) og Utenriksregnskapet benytter forfallsprinsippet.

Uavhengig av hvilket hovedprinsipp som følges, kan de enkelte enhetene praktisere ulike regler når det gjelder
brutto- eller nettoføring av balanseposter. Ved føring etter nettometoden kan f.eks. innskudd på aktivasiden være
fratrukket kassakreditter, mens kassakredittene vil være posten under kortsiktig gjeld på passivasiden nar
bruttometoden benyttes. Foruten avvikene som kan oppstå mellom de ulike balansepostene i institusjonenes
regnskaper, vil forvaltningskapitalen til enheter som bruker nettometoden bli undervurdert i forhold til enheter
som bruker bruttometoden.
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Selv med samme regnskapsprinsipp lagt til grunn, vil det oppstå avvik mellom institusjonenes regnskaper som
følge av ulik verdsetting av balansepostene. På passivasiden bokføres verdipapirene gjennomgående til pålydende
verdi, dvs. den verdi som verdipapiret opprinnelig lyder på. På aktivasiden vil derimot den bokførte verdien av
et verdipapir være avhengig av anskaffelsestidspunktet for verdipapiret og markedsverdien (omsetningsverdien)
på balansetidspunktet. Dette betyr at to institusjoner som har det samme verdipapiret i sin beholdning trolig vil
verdsette verdipapiret forskjellig i balansen. Siden det ikke er symmetri i verdsettingen av verdipapirer på aktiva-
og passivasiden i balansen, samles det i kredittmarkedsstatistikken inn egne oppgaver over beholdningen av
ihendehaverobligasjoner og aksjer til pålydende verdi.

Ulike bokføringstidspunkt 
Uoverensstemmelser mellom institusjonenes regnskapsopplysninger som skyldes forskjellige bokføringstidspunkt
kan deles i to hovedkategorier: Uoverenstemmelser som skyldes at transaksjonen er ukjent for den ene parten,
og uoverensstemmelser som skyldes forskjellig bokføringspraksis. Under den første kategorien hører
transaksjoner som ikke er ferdigbehandlet i BBS (Bankenes betalingssentral) eller Postgiro. Den andre
kategorien omfatter bl.a. avlastningsforretninger som begge parter er kjent med, men som på grunn av ulik
bokføringspraksis, og fordi de er foretatt rett før regnskapsdato, kun blir registrert i den ene partens regnskaper.
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7 OVERSIKT OVER PUBLISERING AV KREDITTMARKEDSSTATISTIKK

PUBLIKASJON / INSTITUSJON 1 OBJEKT 	 PUBLISERINGSHYPPIGHET

I BANK OG KREDITTSTATISTIKK, AKTUELLE TALL	 2 • 3 nr. pr. måned 

A Regnskapstall for finansinstitusjoner 

1 ALLE FINANSINSTITUSJONER

Forvaltningskapital og utlån til publikum 	 Årlig
Utlån etter sektor 	 Kvartalsvis
Innskudd etter sektor 	 Kvartalsvis

2 PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER

Alle banker 
Balanse etter bankgruppe og finansobjekt 	 Månedlig
Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe 	 Månedlig
Fordringer og gjeld overfor utlandet 	 Månedlig
Utlån til boligformål etter utlånstype og låntakersektor  	 Kvartalsvis
Resultatregnskap  	 Årlig

Norges Bank 
Sertifikater, ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor 	 Månedlig

Postgiro
Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor 	 Månedlig

Norges Postsparebank 
Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor  	 Månedlig
Disponerte utlån til boligformål etter type boliglån og låntakersektor  	 Kvartalsvis
Utlån etter næring  	 Årlig
Publikums disponerte utlån etter fylke, sektor og næring 	 Årlig
Innskudd etter fylke og sektor 	 Årlig
Gjennomsnittlig rentesatser på innskudd  	 Kvartalsvis
Gjennomsnittlig rente- og provisjonsatser på utlån 	 Kvartalsvis
Resultatregnskap etter finansobjekt 	 Årlig

Forretnings- og sparebanker 
Månedsbalanse etter finansobjekt (tidsserier)  	 Årlig
Kvartalsbalanse etter finansobjekt. Prosent (tidsserier)  	 Årlig
Utlån etter måned, debitorsektor og -næring (tidsserier)  	 Årlig
Utlån etter kvartal, debitorsektor og -næring. Prosent (tidsserier)  	 Årlig
Balanse etter finansobjekt 	 Månedlig
Ihendehaverobligasjoner og sertifikater etter sektor/næring  	 Månedlig
Utlån etter sektor/næring  	 Månedlig
Innskudd og lån etter sektor/næring  	 Månedlig
Disponerte utlån til boligformål etter utlånstype og låntakersektor 	 Kvartalsvis
Disponerte utlån etter låntakernæring  	 Årlig
Innskudd etter innskyternæring  	 Årlig
Innskudd og utlån til publikum etter fylke  	 Årlig
Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån 	 Årlig
Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd 	 Årlig
Resultatregnskap 	 Kvartalsvis



Side 30

PUBLIKASJON 1 INSTITUSJON 1 OBJEKT 	 PUBLISERINGSHYPPIGHET

Statsbanker
Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor 	 Månedlig
Utlån etter næring 	 Årlig
Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån  	 Kvartalsvis
Resultatregnskap etter finansobjekt 	 Årlig

3 FINANSIERINGSSELSKAPER

Balanse etter finansobjekt 	 Kvartalsvis
Utlån (leasing og factoring, boliglån mm.) og lån etter sektor 	 Kvartalsvis
Utlån etter næring  	 Årlig
Utlån etter fylke  	 Årlig
Resultatregnskap 	 Årlig

4 PRIVATE KREDITTFORETAK

Balanse etter finansobjekt 	 Kvartalsvis
Utlån etter sektor (med boliglånsspesifikasjon) 	 Kvartalsvis
Utlån etter næring 	 Årlig
Utlån etter fylke 	 Årlig
Beholdning av ihendehaverobligasjoner og aksjer til pålydende verdi 	 Årlig
Gjennomsnittlige rentesatser på utlån 	 Årlig
Resultatregnskap/balanse 	 Årlig

5 LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Balanse etter finansobjekt 	 Kvartalsvis
Utlån, ihendehaverobligasjoner og sertifikater etter sektor (med boliglånspesifikasjon)  	 Kvartalsvis
Utlån etter næring 	 Årlig
Utlån etter fylke 	 Årlig
Beholdning av ihendehaverobligasjoner/aksjer til pålydende verdi 	 Årlig
Gjennomsnittlige rentesatser på utlån 	 Årlig
Resultatregnskap 	 Årlig

6 SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

Balanse etter finansobjekt 	 Kvartalsvis
Utlån, ihendehaverobligasjoner og sertifikater etter sektor (med boliglånspesifikasjon)  	 Kvartalsvis
Utlån etter næring 	 Årlig
Utlån etter fylke  	 Årlig
Beholdning av ihendehaverobligasjoner og aksjer til pålydende verdi  	 Årlig
Resultatregnskap 	 Årlig

7 PRIVATE OG KOMMUNALE PENSJONSKASSER OG PENSJONSFOND OG 1411'

Balanse og resultatregnskap 	 Årlig
Utlån etter sektor 	 Årlig



Side 31

PUBLIKASJON/INSTITUSJON/OBJEKT 	 PUBLISERINGSHYPPIGHET

B Ihendehaverobligasjoner og sertifikater 

Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i norsk og utenlandsk valuta 	 Månedlig
Emisjoner av sertifikater i Norge 	 Månedlig
Utestående sertifikatgjeld i norske kroner 	 Månedlig
Sertifikatgjeld i norske kroner med bruttoendringer 	 Årlig
Utestående gjeld av obligasjoner lagt ut i Norge  	 Årlig

C Annen regnskapsstatistikk. 

Fordringer og gjeld overfor utlandet etter finansobjekt, sektor, næring og land  	 Årlig
Sifonregistret  	 Årlig
Aksje- og obligasjonsfond mv., balanse med spesifikasjoner 	 Årlig
Folketrygdfondet, balanse 	 Kvartalsvis
Apnede konkurser etter næring, omsetnings- og sysselsettingsgruppe, fylke mv. 	Kvartalsvis

ØVRIGE PUBLIKASJONER

II STATISTISK UKEHEFTE	 Ukentlig

A Ihendehaverobligasjoner og sertifikater 

Ihendehaverobligasjonsgjelden 	 Årlig

B Åpnede konkurser 

Som i Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall 	 Kvartalsvis

III STATISTISK MÅNEDSHEFTE 	 Månedlig 

Tidsserier for følgende områder

Publikums likviditet 	 Månedlig
Utlån til publikum, alle finansinstitusjoner 	 Kvartalsvis
Utlån fra og innskudd i banker 	 Månedlig
Balansetall, alle finansinstitusjoner 	 Måned/Kvartal
Konkurser og tvangsauksjoner 	 Månedlig
Emisjoner av ihendehaverobligasjoner og sertifikater 	 Månedlig
Emisjoner av aksjer registrert i VPS 	 Månedlig
Aksjekursindeks/verdipapiromsetning 	 Månedlig
Valutakurser 	 Månedlig



Side 32

PUBLIKASJON I INSTITUSJON I OBJEKT

IV STATISTISK ÅRBOK (Årlig, alle tall oppgis pr. år)

Regnskapstall for finansinstitusjoner
Utlån fra finansinstitusjoner (sektor/næring)
Ihendehaverobligasjoner og sertifikater, emisjoner og utestående gjeld
Emisjoner av aksjer
Aksjekursindeks
Kapitaltilførsel til publikum
Fordringer og gjeld overfor utlandet
Endring i publikums likviditet
Åpnede konkurser

Internasjonale tabeller 
Internasjonal likviditet
Dollarkurser
Indekstall, industriaksjer
Avkastning på statsobligasjoner

V HISTORISK STATISTIKK (alle tall oppgis pr. år)

Lange tidsserier, hele kredittmarkedet (under utarbeiding).

VI NORDISK STATISTISK ÅRBOK (alle tall oppgis pr. år)

Regnskapstall for finansinstitusjoner
Ihenderhaverobligasjoner, sertifikater og aksjer
Valutakurser, renter, aksjekursindeks, pengemengde mv.

VII Rapportering til OECD 

Financial Statistics Monthly : 

Emisjoner av ihendehaverobligasjoner og sertifikater, (kvartalstall).
Emisjoner av aksjer (kvartal)
Rentesatser (fra Norges Bank) (månedstall)
Konsumkreditter, finansinstitusjonene (år)

Financial Accounts of OECD Countries : 

Bygger på finansielle sektorbalanser (Ar)

Bank Profitability, Financial Statements of Banks 
Årlige balanse- og resultattall, forretnings- og sparebanker

VIII Rapportering til IMF 

International Finance Statistics: 
Regnskapstall for banker, kredittforetak, livsforsikringsselskaper og finansieringsselskaper
(måned/kvartal)
Også: Valutakurser, renter, regnskapsdata fra Norges Bank, valutareserven (data fra Norges Bank)

IX NORGES OFFISIELLE STATISTIKK (NOS)

(Alle tidligere publikasjoner er nå nedlagt)
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SPAREBANKER PR. 30.06.92

Andebu Sparebank
Ankenes Sparebank
Arendal og omegns Sparekasse
Askim Sparebank
Aurland Sparebank
Aurskog Sparebank
Bamble og Langesund Sparebank
Berg Sparebank
Birkenes Sparebank
Bjugn Sparebank
Blaker Sparebank
Borge Sparebank
Bud, Fræna & Hustad Sparebank
Bø Sparebank
Drammensbanken Skoger Sparebank
Drangedal og Tørdal Sparebank
Eidsberg Sparebank
Eiker Sparebank
Etne Sparebank
Etnedal Sparebank
Evje og Hornnes Sparebank
Fana Sparebank
Fjaler Sparebank
Flekkefjord Sparebank
Fron Sparebank
Gildeskål Sparebank
Gjemnes Sparebank
Gjerpen og Solum Sparebank
Gjerstad Sparebank
Gran Sparebank
Gransherad Sparebank
Grong Sparebank
Grue Sparebank
Halden Sparebank
Haltdalen Sparebank
Harstad Sparebank
Haugesund Sparebank
Hegra Sparebank
Helgeland Sparebank
Hemsedal Sparebank
Hjartdal Sparebank
Hjelmeland Sparebank
Hof Sparebank
Hol Sparebank
Holla Sparebank
}10land Sparebank
Hønefoss Sparebank
Indre Sogn Sparebank
Klepp Sparebank
Klæbu Sparebank
Kragerø Sparebank
Kvinesdal Sparebank
Kvinnherad Sparebank
Larvikbanken Brunlanes Sparebank
Lillesands Sparebank
Lillestrøm Sparebank
Lom og Skjåk Sparebank
Lunde Sparebank
Luster Sparebank
Marker Sparebank
Meldal Sparebank
Melhus Sparebank

Modum Sparebank
Narvik Sparebank
Nes Prestegjelds Sparebank
Nesset Sparebank
Nordmøre Sparebank
Nøtterø Sparebank
Odal Sparebank
Opdals Sparebank
Orkdal Sparebank
Rindal Sparebank
Ringerikes Sparebank
Rygge-Vanler Sparebank
Rørosbanken Røros Sparebank
Sandefjordbanken Sandar Sparebank
Sandnes Sparebank
Sandsvær Sparebank
Sauda Sparebank
Selbu Sparebank
Seljord Sparebank
Setskog Sparebank
Skudenes & Aakra Sparebank
Soknedal Sparebank
Sparebanken Grenland
Sparebanken Jevnaker Lunner
Sparebanken Vest
Sparebanken Sør
Sparebanken Rana
Sparebanken Rogaland
Sparebanken Flora-Bremanger
Sparebanken Evenes-Ballangen
Sparebanken Nord-Norge
Sparebanken Spydeberg
Sparebanken Hemne
Sparebanken Bien
Sparebanken Midt-Norge
Sparebanken Hedmark
Sparebanken NOR
Sparebanken Hardanger
Sparebanken Møre
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sparebanken Pluss
Spareskillingsbanken
Stadsbygd Sparebank
Stangvik Sparebank
Strømmen Sparebank
Sunndal Sparebank
Surnadal Sparebank
Søgne og Greipstad Sparebank
Time Sparebank
Tingvoll Sparebank
Tinn Sparebank
Tjeldsund Sparebank
Tolga-Os Sparebank
Totens Sparebank
Trøgstad Sparebank
Tysnes Sparebank
Valle Sparebank
Vang Sparebank
Vegusdal Sparebank
Vegårshei Sparebank
Verran Sparebank
Vestre Slidre Sparebank
Vik Sparebank
Volda og Orsta Sparebank
Voss Sparebank

Øksendal Sparebank
Orland Sparebank
Ørskog Sparebank
øystre Slidre Sparebank
Afjord Sparebank
Aal Sparebank
Aasen Sparebank

FORRETNINGSBANKER PR.
30.06.92

A/S Voss Veksel og Landmandsbank
A/S Bergens Skillingsbank
A/S Nordlandsbanken
Banque Indosuez Norge A/S
BNP Kjøbmandsbanken A/S
Christiania Bank og Kreditkasse
Chemical Bank A/S
Citibank A/S
Den norske Bank
Finansbanken A/S
Fokus Bank A/S
Handelsbanken A/S
Industri & Skipsbanken A/S
Inter Nordisk Bank A/S
Landsbanken A/S

Midland Montagu A/S
Oslobanken A/S
Romsdals Fellesbank A/S
Samvirkebanken A/S
Svenska Nordbanken A/S

OFFENTLIGE FINANSINSTITU-
SJONER PR. 30.06.92

STATSBANKER 
Den Norske Industribank A/S
Den Norske Stats Husbank
Distriktenes Utbyggingsfond
Industrifondet
Norges Kommunalbank
Smabedriftsfondet
Statens lånekasse for aviser
Statens lånekasse for utdanning
Statens Fiskarbank
Statens Landbruksbank

ANDRE 01+bNTLIGE BANKER 
Norges Bank
Norges Postsparebank
Postgiro



FINANSIERINGSSELSKAPER
PR. 30.06.1992
(Inkl. rene leasingselskaper)

Agena Finans A/S
American Express Company A/S
Bedriftsfinans A/S
Bergen Broker Finans A/S
BK-Finans Ost A/S
BNP Leasing A/S
Bokreditt Kjøpekort A/S
C.Kassen F. Bønd.Dr.Kr.
Custos Finans Nord A/S
Custos Finans Vest A/S
Custos Finans Ost A/S
Diners Club Norge A/S
DnB Finans A/S
Elcon Finans A/S
Eurocard Norge A/S
Fabin A/S
Fabin Nord A/S
Factonor A/S
Factoring Finans A/S
Fides A/S
Financiering A/S
Finans A/S
Finans-Tjeneste A/S
Finansco A/S
Fokus Finans A/S
Forenede BK Finans A/S
Forenede Credit Finans A/S
Forenede Cresco Finans A/S
Forenede Polar Finans A/S
Forenede Stavanger Finans A/S
Handelsbanken Finans A/S
Ikano Finans A/S
K-Leasing /VS
Kjøpmannskreditt
Lastebilfinans A/S
Leasco A/S
Lease Plan A/S
Leasing Finans /VS
Lefac A/S
Lefac Vest A/S
Libra A/S
Midt Norge Finans A/S
MOre Finans A/S
Nord-Finans A/S
Norsk Bank og Finans A/S
Norsk Dagligvarefinans A/S
Pecus Finans /VS
Pre Finansiering A/S
Profinans A/S
Samvirke Finans A/S
SR Finans A/S
SR-Finans Leasingservice A/S
Sørfinans A/S Bokreditt-Kjøpekort
UNI Bilfinans A/S

UNI Storebrand Factoring A/S
UNI Storebrand Finans /VS
Vesta Finans A/S
Visa Norge A/S
Wasa Finans A/S
Yrkesbil-Finans A/S
Østlandet Finans A/S

PRIVATE KREDITTFORETAK
30.06.92

A/S Eksportfinans
A/S Fiskerikreditt
Bolig- og Næringskreditt A/S
Den Nordenfjelske Bykredittforening
Den Norske Hypotekforening A/S
Eiendomslån A/S
Landkreditt
Norges Hypotekinstitutt  A/S
Norgeskreditt
Norsk Skibs Hypotekbank A/S
Realkreditt A/S
Skipskredittforeningen
Sparebankenes Kredittselskap A/S
Vestenfjelske Bykreditt A/S

SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER
PR. 30.06.92

Aktiv Forsikring A/S
Assuranseforeningen Skuld (gjensidig)
Assuranseforeningen "Hav fiske"

(gjensidig)
Bergens Skibsassuranseforening

(gjensidig)
Bud og Hustad Forsikring
Christiansand Skibsassuranse Forening

(gjensidig)
Christiansands Fragtassuranse Forening
Den Norske Krigsforsikring for Skib

(gjensidig)
Det Gjensidige Forsikringsselskapet

Eksplosionsskade
DNB Garanti og Kredittforsikring A/S
Espevær Gjensidige Assuranseforening
Europeiske Reiseforsikring A/S
Fiskernes Gjensidige Trygdelag
Fokus Kredittforsikring A/S
Forenede Kreditt- og

Garantiforsikring A/S
Forenede Skadeforsikring  A/S
Forenede Norge Forsikring A/S
Gard Assuranseforeningen (gjensidig)
Gjensidige Forsikring Gudbrandsdal
Gjensidige Skadeforsikring
Gjensidige Forsikring Hedmark
Gjensidige Forsikring Vest
Gjensidige Kredittforsikring  A/S

Havtrygd Gjensidige Forsikring
Industriforsikring A/S
Jernbanepersonalets Forsikring gjensidig
Kommunal Ulykkesforsikring
Kvaerner Insurance A/S
Kystskipsassuransen
Nordlys Forsikring (gjensidig)
Norges Pelsdyralslags Gjensidige

Pelstrygdelag
Norsk Kausjon A/S
Norsk Hussopp-forsikring
Norsk Energiverk Forsikring A/S
Protector Norsk Forsikringsaksjeselskap
Rutebileiernes Forsikringsselskap

(gjensidig)
Samvirke Kredittforsikring  A/S
Samvirke Skadeforsikring A/S
SG Kredittforsikringsselskap A/S
Sjotrygdgruppen (gjensidig)
Skadeforsikringsselskapet Plus A/S
Skadeforsikringsselskapet Vesta A/S
Skogbrand Forsikringsselskap (gjensidig)
Star Forsikring
Statens Varekrigsforsilcring
Statoil Forsikring A/S
Strand Kredittforsikring A/S
Tromstrygd Gjensidige Sjøforsikring
UM-Storebrand Internatonal

Insurance A/S
UNI-Storebrand Kredittforsikring A/S
UM-Storebrand Skadeforsikring A/S
Unitas Gjensidige Assuranseforening
Vesta Dial Forsikring
Vesta Garanti A/S
Vesta Reinsurance Company Ltd. A/S

LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER
30.06.92

Alfa Livsforsikring A/S
David Livsforsikring A/S
Forenede Liv
Gjensidige Liv
Kommunal Landspensjonskasse
Livsforsikringsselskapet Plus A/S
Norske Liv
Samvirke Livsforsikring A/S
Uni-Storebrand Livsforsikring A/S
Vesta Liv NS
Vital Forsikring A/S



Aksje- og obligasjonsfond mv. pr. 30.juni 1992

I. Aksjeforvaltning A/S
1) Aksjefondet Gambak
2) Aksjefondet Stock-Vekst

II. Alfred Berg Fondsforvaltn. A/S
1) Aksjefondet Berg Norge
2) Obligasjonsfondet Berg

Pengemarked
3) Obligasjonsfondet Berg

Obligasjon
4) Aksjefondet Berg Global
5) Aksjefondet Berg Aksjespar

IH. Alpha Forvaltning A/S
1) Aksjefondet Alpha Invest
2) Aksjefondet Alpha Vekst
3) Obligsjonsfondet Alpha

Obligasjon

IV, Avanse Forvaltning A/S
1) Aksjefondet Avanse
2) Aksjefondet Avanse Kapital
3) Aksjefondet Avanse Utland
4) Aksjefondet Avanse Spar
5) Aksjefondet Avanse Industri
6) Aksjefondet Avanse Shipping
7) Aksjefondet Avanse Finans
8) Obligasjonsfondet Avanse Rente
9) Obligasjonsfondet Avanse

Obligasjon
10) Aksjefondet Avanse Serie II
11) Aksjefondet Avanse Obligasjon

Serie II

V. Christiania Forvaltning A/S
1) K-Avkastning
2) K-Vekst
3) K-Indeks
4) K-Obligasjon
5) K-Pengemarked
6) Obligasjonsfondet Christiania

Pensjon
7) Aksjefondet ABB International

IPO Fund
8) Aksjefondet Atlas
9) Aksjefondet Norge nr. 1
10) Aksjefondet Optimal
11) Obligasjonsfondet Christiania

Pengemarkedsfond
12) Obligasjonsfondet

K-Statsobligasjon

VI. DNB Investor A/S
1) DNB Interfond
2) DNB Rentefond
3) DNB Obligasjonsfond
4) DNB Real - Vekst
5) DNB Grunnfond
6) DNB Statsobligasjonsfond

7) DNB Real - Invest
8) DNB Real - Verdi
9) DNB Vekstfond
10) DNC Norsk Rentemarkedsfond
11) BB Privat I
12) BB Privat II
13) DNB Likviditet

VII. Elcon Fondsforvaltning A/S
1) Aksjefondet Utenlandsinvest
2) Aksjefondet Maxi Avkastning
3) Akjsefondet Frifond
4) Aksjefondet Nordcap
5) Aksjefondet Elcon Verdi
6) Aksjefondet Elcon Indeks
7) Aksjefondet Elcon Invest
8) Obligasjonsfondet Elcon Rente
9) Obligasjonsfondet Elcon

Obligasjon

VIII. International Formues-
forvaltning A/S

1) Obligasjonsfondet I-Kapital
2) Aksjefondet 1-AMS
3) Aksjefondet I-Fond
4) Aksjefondet I-International

IX. Invest Asset Management AIS
1) Invest Oil Shipping Fund

X. Kapitalforvaltning A/S
1) Obligasjonsfondet Gamma
2) Aksjefondet Delta
3) Pengemarkedsfondet Letra

XL Kierulf Forvaltning A/S
1) Kierulf Norgesfond I

XII. Norfond A/S
1) Norfond-1982
2) Norfond-Finans
3) Norfond-Plus
4) Norfond-Rente
5) Norfond Effisient Indeks
6) Norfond Høyrente

XIII. Norgesinvest A/S
1) Norgesfondet
2) Norges Kommunal-likviditet
3) Norgesavkastning

XIV. Norsk Fondsforvaltning  AIS
1) Norsk Høyrentefond
2) Norsk Aksjesparelag
3) Norsk Avkastningsfond

XV. Odin Forvaltning A/S
1) Aksjefondet Odin Norden
2) Aksjefondet Odin Finland

XVI. Orkla-Finans Forvaltning
A/S
1) Omega Investment Fund
2) Omega Fixed Income Fund
3) Omega Spesial Fond
4) Omega Obligasjon

XVII. Oslo Fond Forvaltning A/S
1) F-Obligasjonsfond I
2) F-Obligasjonsfond II
3) F-Obligasjonsfond III
4) F-Aksjefond
5) F-Obligasjonsfond IV

XVIII. Pareto Fonds-
forvaltning A/S

1) Oslobanken-AMS
2) Oslobanken-Globus

XIX. Pre Invest A/S
1) Kommunal Likviditetsstyring
2) Pre Pengemarkedsfond
3) Obligasjonsfondet Pre Rente
4) Obligasjonsfondet Pre Verdi
5) Aksjefondet Pre Nitti-Ti
6) Norwegian Premium Trust
7) Pre Consent
8) Konvertibel
9) Pre Kommunal Forvaltning
10) Aksjefondet Pre OBX

Indeksfond
11) Aksjefondet Trend

XX. Skandia Fonds A/S
1) Aksjefondet MiljOinvest
2) Aksjefondet Grønt AMS
3) Skandia Høyrentefond
4) Skandia Obligasjonsfond

XXI. Skillingsbanken Forvaltning
A/S

1) Vestfond Aksjer
2) Vestfond Obligasjoner



STATISTISK LANDLISTE 1991

EUROPA

101 Danmark
103 Finland
104 Færøyene
105 Island
106 Sverige
110 Norge
111 Albania
114 Andorra
112 Belgia
113 Bulgaria
115 Estland
117 Frankrike
118 Gibraltar
119 Hellas
120 Hviterussland
121 Irland
123 Italia
125 Jugoslavia
122 Kroatia
124 Latvia
128 Liechtenstein
136 Litauen
129 Luxembourg
126 Malta (med Gozo og Comino)
138 Moldova
130 Monaco
127 Nederland
131 Polen
132 Portugal (med Azorene og

Madeira)
133 Romania
140 Russland
134 San Marino
146 Slovenia
137 Spania (med Balearene og

Kanariøyene)
139 Storbritannia og Nord-Irland

(med Kanaløyene og Man)
141 Sveits
142 Tsjekkoslovakia
143 Tyrkia
144 Forbundsrepublikken Tyskland
148 Ukrania
152 Ungarn
154 Vatikanstaten
153 Østerrike

AFRIKA

203 Algerie
204 Angola
229 Benin
205 Botswana
393 Burkina Faso
216 Burundi
213 Chagosøyene
231 Comorene
250 Djibouti
249 Egypt
235 Ekvatorial-Guinea (med

Fernando Po)
239 Elfenbenskysten
241 Eritrea
246 Etiopia
254 Gabon
256 Gambia
260 Ghana
264 Guinea
266 Guinea-Bissau
270 Kamerun
273 Kapp Verde
276 Kenya
278 Kongo
281 Lesotho
283 Liberia
286 Libya
289 Madagaskar
296 Malawi
299 Mali
303 Marokko
306 Mauretania
307 Mauritius
322 Mayotte
319 Mozambique
308 Namibia
309 Niger
313 Nigeria
323 Reunion
329 Rwanda
333 Sao Tome og Principe
336 Senegal
337 Sentralafrikanske republikk
338 Seychellene
339 Sierra Leone
346 Somalia
349 Spanske orader i Afrika

(Ceuta, Melilla m.fl.)
209 St. Helena
356 Sudan
357 Swaziland
359 Sør-Afrika
369 Tanzania

373 Tchad
376 Togo
379 Tunisia
386 Uganda
279 Zaire
389 Zambia
326 Zimbabwe

ASIA

404 Afghanistan
406 Armenia
407 Azerbajdzjan
409 Bahrain
410 Bangladesh
412 Bhutan
416 Brunei
420 Burma
426 De forente Arabiske Emirater

(Abu Dhabi, Ajman, Dubai,
Fujairah, Ras al-Khaymah,
Sharjah, Urn-al Quwain)

428 Filippinene
430 Georgia
436 Hong Kong
444 India (med Andamanene,

Lakkadivene, Nikobarene,
Minicoy og Aminidivene)

448 Indonesia, herunder Vest-Irian
452 Irak
456 Iran
460 Israel
464 Japan
476 Jordan
478 Kampuchea
480 Kazakhstan
484 Kina,Folkerepublikken
488 Korea,Nord-
492 Korea,Sør-
496 Kuwait
500 Kypros
502 Kyrgyzstan
504 Laos
508 Libanon
510 Macao
512 Malaysia
513 Maldivene
516 Mongolia
528 Nepal
520 Oman
534 Pakistan
540 Qatar
571 Ryukyu-øyene
544 Saudi-Arabia



SØR-AMERIKA	 STATISTISK
FYLKESLISTE

548 Singapore
424 Sri Lanka
564 Syria
550 Tadzjikistan
432 Taiwan (Formosa)
568 Thailand
537 Timor
552 Turkmenistan
554 Uzbekistan
578 Yemen, Den Arabiske

Republikk
556 Yemen, Den Folke-

demokratiske Republikk

NORD -AMERIKA

688 Amerikanske Virginøyer
603 Antigua og Barbuda
605 Bahamas
602 Barbados
604 Belize
606 Bermuda
608 Britiske Virginøyer
612 Canada
613 Caymanøyene
616 Costa Rica
620 Cuba
624 Dominikanske Republikk
622 Dominicia
672 El Salvador
628 Franske Antiller (Marie-

Galante, Les Saintes,
La Desirade, Petite Terre,
St.Barthelemy og fransk del av
St.Martin)

629 Grenada
631 Grønland
633 Guadeloupe
632 Guatemala
636 Haiti
644 Honduras
648 Jamaica
650 Martinique
652 Mexico
654 Monsterrat
656 Nederlandske Antiller

(Aruba,Bonaire, Curacao, Saba,
St.Eustatius og nederlandsk del
av St.Martin)

664 Nicaragua
668 Panama
676 Saint-Pierre og Miquelon
677 St.Christopher-Nevis
678 St.Lucia
679 St.Vincent
680 Trinidad og Tobago
681 Turks- og Caicosøyene
684 USA (med Puerto Rico)

705 Argentina
710 Bolivia
715 Brasil
725 Chile
730 Colombia
735 Ecuador
740 Falklandsøyene (med Sør-

Georgia)
745 Fransk Guyana (Cayenne)
720 Guyana
755 Paraguay
760 Peru
765 Surinam
770 Uruguay
775 Venezuela

OSEANIA

802 Amerikanske Samoaøyer
804 Australia
809 Salomonøyene
811 Fiji
815 Fransk Polynesia
817 Guam
808 Kiribati
819 Midwayøyene
818 Nauru
820 New Zealand
821 Niue
833 Ny-Kaledonia
826 Pacificøyene
806 Papua Ny Guinea
830 Samoa
829 Tokelau
813 Tonga
814 Tuvalu
812 Vanuatu
831 Wakeøya
832 Wallis og Futuna
900 Internasjonale organisasjoner

01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
14 Sogn og Fjordane
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
18 Nordland
19 Troms
20 Finnmark

21 Svalbard
22 Jan Mayen
23 Kontinentalsokkelen



STATSFORETAK PR. 31.12.1991

A. STATENS FORRETNINGSDRIFT

(Forvaltningsbedrifter med særregnskap som inngår i det
trykte statsregnskap):

Direktoratet for statens skoger
Norges Statsbaner
Norsk Rikskringkasting
Opplysningsvesenets Fonds skoger
Postverket
Radiumhospitalets Apotek
Rikshospitalets apotek
Statens Filmsentral
Statens kantiner
Statens Oljevirksomhet
Statkom
Statskraft
Televerket

B.SELVSTENDIGE STATSFORETAK

Algea Produkter A/S
Alplanor A/S
Andenes Helikopterbase A/S
Aquamar
Benchem A/S
Bentech Navigation A/S
Bergen-Dale-Voss BIllag A/S
Bergen-Hardanger Billag /VS
Bjørnøen A/S
Bleikvassli Gruber A/S
Boyesens Carl Eftf. A/S
Den nationale Scene A/S
Den norske Opera A/S
Den norske Stats Oljeselskap A/S (Statoil)
Det norske Luftfartsselskap A/S
Drevsjø Trelast A/S
Etne Planteskule A/S
Film & Video Postproduction A/S
Fivesafe
Formtech A/S
Fundo A/S
Geocare /VS
Grenland Industriutvikling A/S
Hadeland Bilselskap A/S
Helgelandsbase A/S
Hoels Mae /VS
Hycast A/S
Hydro Aluminium A/S
Hydro Aluminium Aluserv A/S
Hydro Aluminium Equipment A/S
Hydro Aluminium Inter-Galactic Trade A/S
Hydro Aluminium Jamaica A/S

Hydro Aluminium Magnor /VS
Hydro Aluminium Nordisk Aviation Products A/S
Hydro Aluminium Packaging /VS
Hydro Aluminium Profiler A/S
Hydro Aluminium Structures /VS
Hydro Aluminium Vekst A/S
Hydro Aluminium Vik Verk A/S
Hydro Chemicals Norge A/S
Hydro Invest A/S
Hydro Minox A/S
Hydro Olje /VS
Hydro Pharma A/S
Hydro Porsgrunn Eiendomsforvaltning A/S
Hydro R & M Holdning A/S
Hydro Seafood A/S
Hydro Svalbard A/S
Hydro Transport A/S
Hydrogas A/S
Hydrogas Norge A/S
Hydroil A/S
Hydroship A/S
Informasjonskontroll A/S
Jahres Fabrikker A/S
Kielland M H A/S
Kings Bay Kull Comp. A/S
Kongsberg Automotive /VS
Kongsberg Intech A/S
Kongsberg Navigation A/S
Kongsberg Næringspark A/S
Kongsberg Spedisjon A/S
Kongsberg Våpenfabrikk A/S
Konmap A/S
Luftfartsverkets Parkeringsanlegg /VS
Martens J C A/S
Medisinsk Innovasjon
Micro Processor Systems A/S
Mowi A/S
Naco Eiendom A/S
Nationaltheatret A/S
NFT Crypto A/S
NFT Sikkerhet A/S
Nordisk Feral A/S
Noroil Exploration A/S
Norpetrol A/S
Norpipe A/S
Norsk Avfallshandtering A/S
Norsk Film A/S
Norsk Filmstudio A/S
Norsk Forsvarsteknologi A/S
Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S
Norsk Global Position System A/S
Norsk Hydro A/S
Norsk Hydro Angola A/S
Norsk Hydro Dabaa A/S



Stavanger Havnesilo A/S
Store Norske Spitsbergen Kullkompani A/S
Stormøllen A/S
Sulitjelma Bergverk A/S
Sun-Tek A/S
Sunnmøre Fiskeindustri A/S
Svalbard Næringsbygg A/S
Svalbard Næringsutvikling  A/S
Svalbard Samfunnsdrift A/S
Svalbard Samfunnshotell A/S
Svælgfos A/S
Sydvaranger Aktieselskabet
System Sikkerhet NS
Sømna Mølle og Kornsilo A/S
Sønsterud Planteskole A/S
Sørøysund Eiendomsselskap A/S
T-Invest A/S
TBK A/S
TBK Kabel-TV A/S
TBK Micro Sys A/S
TBK Nett NS
TBK Sikkerhetssystemer A/S
Trøndelag Teater A/S
Vinmonopolet A/S
Østfold Bilruter

Norsk Hydro Exploration Egypt A/S
Norsk Hydro Gabon A/S
Norsk Hydro Malaysia A/S
Norsk Hydro Produksjon A/S
Norsk Hydro Ras Qattara A/S
Norsk Hydro Sitra A/S
Norsk Hydro Udforskning A/S
Norsk Hydro Yemen A/S
Norsk Hydros Handelsselskap /VS
Norsk Kraftf6rindustri A/S
Norsk Kraftrevisjon A/S
Norsk Lossekontroll A/S
Norsk Medisinaldepot
Norsk Sikkerhetsenter A/S
Norsk Spesialavfallselskap A/S(Norsas)
Norsk Spesialavfallslager A/S
Norsk Tipping A/S
Norsk Undervannsteknologisk Senter A/S(Nutec)
Norsk Verktøyindustri A/S(Noveas)
Norskoil A/S
Norsound A/S
Nytt fra Norge Flypostavisen A/S
Olivin A/S
Oslo Havnesilo A/S
Pharmala A/S
Pronova
Protan Biopolymer A/S
Rafinor A/S
Rana Gruber NS
Raufoss A/S
Raufoss Aluminium A/S
Raufoss Bildeler A/S
Raufoss Byggfabrikk A/S
Raufoss Industrier A/S
Raufoss Ingeniør- og Miljøservice A/S
Raufoss Magasin og Varehus A/S
Raufoss Materialteknikk A/S
Raufoss Mek. Verksted og Verktøyindustri A/S
Raufoss Metall A/S
Rehabil A/S
Reiers01 og Lyngdal Planteskoler A/S
Resirk A/S
Rjukan Mek. Prosjekt A/S
Rogaland Teater A/S
Røldal-Suldal Kraft A/5
SAS, Norge
Scancam A/S
Scanmag A/S
Securus Industrier A/S
Selskapet for industrivekstanlegg
Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger
Skjeberg-Sarpsborg-Varteig Bilselskap NS (SSV Bil-

selskap A/S)
Soil Care NS
Spitsbergen Travel A/S
Statens Datasentral A/S
Statens Skogplanteskoler A/S
Statoil Norge A/S
Stattre
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