














Note 1 
 
 
GENERELLE PRINSIPPER 
Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 
§1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av 
forenklet IFRS legges de samme prinsipper til grunn som for IFRS. Bruk av forenklet IFRS 

fører til at ledelsen har benyttet forutsetninger som har påvirket estimater for eiendeler, 
gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Fremtidige 
hendelser kan medføre at forutsetningene endrer seg. Effekten av endringene vil bli 
regnskapsført når en med tilstrekkelig sikkerhet kan fastsette de nye estimatene. 
 
 
INNTEKTSFØRINGSPRINSIPPER 
Renteinntekter resultatføres etter effektiv rentemetode. På engasjementer med individuell 
nedskrivning vil den effektive renten låses i de tilfeller der a) lånet ikke er i mislighold eller b) 
renteendringen er uavhengig av at lånet er i mislighold og renteendringen påvirker forventet 
kontantstrøm. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og 
føres som gjeld i balansen. Gebyrer og provisjoner tas med i resultatregnskapet etter hvert 
som disse opptjenes som inntekt eller påløper som kostnad. 
 
 
UTLÅN 
Utlån er ved førstegangs måling vurdert til virkelig verdi med tillegg av direkte 
transaksjonsutgifter. I perioder etter første måling verdivurderes utlån til amortisert kost 
etter effektiv rentemetode. Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall for enkelte 
utlån eller grupper av utlån, blir lånene nedskrevet. Nedskrivningsbeløp beregnes som 
forskjell mellom balanseført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer, beregnet etter 
forventet levetid på lånet. Nedskrivning er klassifisert som tapskostnad.  
 
 
VARIGE DRIFTSMIDLER/IMMATERIELLE EIENDELER  
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over forventet økonomisk levetid 
dersom verdien vurderes å være vesentlig, og driftsmidlet forventes å ha varig verdi for 
selskapet.  
 
Utvikling av programvare balanseføres og klassifiseres som immaterielle eiendeler dersom 
verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha varig verdi. Ved utvikling av programvare 
utgiftsføres bruk av egne ressurser, forprosjektering, implementering og opplæring. 
Balanseført egenutviklet programvare avskrives lineært over anslått levetid. Det vurderes 
løpende hvorvidt det foreligger behov for nedskrivning som følge av at verdi av forventede 
økonomiske fordeler er lavere enn bokført verdi. 
 
 
 
 
 



 
SKATT 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i 
utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av 
midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 
ved utgangen av regnskapsåret. Skatte-økende og skattereduserende midlertidige forskjeller 
som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt 
skattefordel er balanseført ut ifra forventninger om skattepliktig inntekt gjennom inntjening 
i fremtidige år. 
 
 
FINANSIELL GJELD 
Finansiell gjeld er balanseført til amortisert kost. Amortisert kost er definert som det beløp 
som instrumentet ble målt til ved første gangs regnskapsføring (kostpris) med fradrag for 
betalte avdrag på hovedstol, med tillegg eller fradrag for akkumulert amortisering av enhver 
forskjell mellom kostpris og pålydende og med fradrag for enhver nedskrivning. Amortisering 
skjer ved bruk av effektiv rentemetoden. Forpliktelser balanseføres på avtaletidspunktet. 
 
 
KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med utgangspunkt i brutto kontantstrømmer fra 
operasjonelle, investerings- og finansieringsaktiviteter. 
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter er definert som løpende renter knyttet til 
utlånsvirksomheten mot kunder, netto inn-/ utbetalinger fra utlånsvirksomheten, samt 
utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten. 
Kontantstrømmer fra øvrige verdipapirtransaksjoner, opptak og nedbetaling av 
obligasjonsgjeld og egenkapital er definert som finansieringsaktiviteter.  
 
 
 
















