
 



 



 









 



 



 

















 



 



  

  

  

  

  

  



 

 





 





 







   

 

 

 

 

 

 

 

 



 



















Finansielle eiendeler

Balanseført verdi 

etter forskrift om 

årsregnskap for 

banker m.v. (pr. 

31.12.19) Reklassifisering Endring i måling 

Balanseført verdi 

etter forskrift om 

årsregnskap for 

banker m.v. 

(gjeldende fra 

1.1.20)

Amortisert kost

Kontanter og fordringer på sentralbanker 30 295 384             -                                30 295 384                  

Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 69 333 027              -117 207                        69 215 819                   

Utlån til kunder 655 581 012            21 337 055 -19 452 045                  657 466 021                

Sum finansielle eiendeler - amortisert kost 755 209 423 21 337 055 -19 569 253 756 977 225

LVP

Aksjer og andeler i fond 61 275 051              -61 275 051                 -                               

Sum finansielle eiendeler - LVP 61 275 051 -61 275 051 0 0

Kost

Aksjer og andeler i fond 2 620 850               -2 620 850                  -                               

Sum finansielle eiendeler - Kost 2 620 850             -2 620 850 0 0

Opptjente ikke mottatte inntekter -                         -                             

Virkelig verdi over utvidet resultat

Aksjer og andeler i fond 0 2 620 850                   97 601                           2 718 451                     

Sum finansielle eiendeler - virkelig verdi over utvidet resultat 0 2 620 850 97 601 2 718 451

Virkelig verdi over resultatet

Aksjer og andeler i fond 0 61 275 051                  61 275 051                   

Sum finansielle eiendeler - virkelig verdi over resultatet 0 61 275 051 0 61 275 051

Sum finansielle eiendeler 819 105 324 21 337 055 820 970 727



Finansielle forpliktelser

Balanseført verdi 

etter forskrift om 

årsregnskap for 

banker m.v. (pr. 

31.12.19) Reklassifisering Endring i måling 

Balanseført verdi 

etter forskrift om 

årsregnskap for 

banker m.v. 

(gjeldende fra 

1.1.20)

Amortisert kost

Innskudd fra kunder - flytende rente 708 527 529 708 527 529

Sum finansielle forplitelser  - amortisert kost 708 527 529 0 0 708 527 529

Sum finansielle forpliktelser  708 527 529         -                             -                                708 527 529              

Avsetning til 

tap på utlån og 

garantier pr. 

31.12.19 Reklassifisering Ny måling

Avsetning til 

tap på utlån og 

garantier pr. 

1.1.20

Kontanter og fordringer på sentralbanker 0

Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 0 117 207 117 207

Utlån til kunder 19 397 367 0 19 452 045 38 849 412

Sertifikater og obligasjoner

Sum eiendeler målt til amortisert kost 19 397 367 0 19 569 253 38 966 620

Utlån til kunder

Sertifikater og obligasjoner

Sum eiendeler målt til virkelig verdi over utvidet resultat 0 0 0 0

Finansielle garantier, ubenyttet kreditt og lånetilsagn

Finansielle garantier

Ubenyttet kreditt

Lånetilsagn

Totalt 0 0 0 0

Egenkapital pr. 31.12.19 157 543 427,89        

Endring i måling og tapsavsetninger som følge av overgang til IFRS 9 -19 569 253

Reklassifisering av fondsobligasjoner 0

Skatteeffekt av overgangen 

Egenkapital pr. 1.1.20
137 974 175,03        
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