
Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema 
Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 4 for banker,
finansieringsforetak mv. 2017

2017 2016

0100 Periodens endring i nedskrivninger på individuelle utlån

0110 Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån + +

0120
Periodens konstaterte tap som inngår i tidligere 
nedskrivninger på individuelle utlån + +

0130
Periodens konstaterte tap som ikke inngår i tidligere 
nedskrivninger på individuelle utlån + +

0140 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap ÷ ÷

0150 Periodens tapskostnader = =

31.12.2017

Netto utlån og garantier (samlet både til kunder og kredittinstitusjoner):

31.12.2016

Norske virksomheter Utenlandske filialer Norske virksomheter Utenlandske filialer

Utlån før nedskrivninger0200

0210 Nedskrivninger på individuelle
utlån inkl utlån til virkelig verdi ÷ ÷ ÷ ÷

0220 Nedskrivninger på grupper av
utlån inkl utlån til virkelig verdi ÷ ÷ ÷ ÷

0230 Utlån etter nedskrivninger
og verdijusteringer = = = =

0240 Garantier før avsetninger

0250 Individuelle tapsavsetninger ÷ ÷ ÷ ÷

0260 Tapsavsetninger på grupper 
av garantier

÷ ÷ ÷ ÷

Tapskostnader:

0270 Garantier etter avsetninger = = = =

31.12.2017 31.12.2016

0280 Betingede forpliktelser

0290 Forpliktelser

Poster utenom balansen

Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Navn Organisasjonsnummer

Forretningsadresse

Postnr./ -sted

Regnskapsførers navn Regnskapsførers
organisasjonsnr.

Regnskapsfører:

Forretningsadresse Postnr/sted

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1173

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema, RF-1173, helt eller delvis bli benyttet også av

andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om ev. samordning

kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Inneholder næringsoppgaven omregningsdifferanser oppstått
ved omregning av regnskap fra utenlandsk valuta?

Type valuta/-er
Ja Nei

Hvilke regler er benyttet ved 
utarbeidelsen av årsregnskapet?

IFRS Regnskapsloven m/forskriftForenklet IFRS

0145
Periodens endringer i nedskrivning/reversering av nedskrivning
vedrørende utlån vurdert til virkelig verdi + +

Verdijustering vedrørende utlån
til virkelig verdi

0225

RF-1173B



÷

÷÷

Resultatregnskap 2017 (i hele kroner)

2017

2017 2016

Renter og lignende inntekter av gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker1110

1120 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

1130 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder

1140 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre

rentebærende verdipapirer

1150 Andre renteinntekter og lignende inntekter

Sum renteinntekter og lignende inntekter

1210 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner

1220 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder

1230 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer

1240 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital

1250 Andre rentekostnader og lignende kostnader

Sum rentekostnader og lignende kostnader

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

1310 Inntekter av aksjer, andeler o.a. verdipapirer med variabel avkastning

1320 Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper

1330 Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper

Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning

1410 Garantiprovisjonsinntekter

1420 Andre gebyrer og provisjonsinntekter

Sum provisjonsinntekter og andre inntekter fra banktjenester

1510 Garantiprovisjonskostnader

1520 Andre gebyrer og provisjonskostnader

Sum provisjonskostnader og andre kostnader ved banktjenester

1610 Positiv verdiendring og gevinst på sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende

verdipapirer

1615 Negativ verdiendring og realisert tap på sertifikater, obligasjoner o.a.
rentebærende verdipapirer ÷

1620 Positiv verdiendring og gevinst på aksjer o.a. verdipapirer med 
variabel avkastning

Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer
som er omløpsmidler

1710 Driftsinntekter faste eiendommer

1720 Andre driftsinntekter

Sum andre driftsinntekter

1811 Lønn

1812 Pensjoner

1813 Sosiale kostnader

1820 Administrasjonskostnader

Sum lønn og generelle administrasjonskostnader

1160

1260

9000

1340

1450

1530

1640

1730

1830

1625 Negativ verdiendring og tap på aksjer o.a. verdipapierer med variabel avkastning

1630 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater

1635 Andre verdiendringer
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Resultatregnskap 2017 (i hele kroner)

2017

2017 2016

Ordinære avskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler1910

1920 Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Sum avskrivninger mv av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

2010 Driftskostnader faste eiendommer

2020 Andre driftskostnader

Sum andre driftskostnader

2110 Tap på utlån

2120 Tap på garantier mv.

2130 Kredittap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer

Sum tap på utlån, garantier mv

2210 Nedskrivning på verdipapirer som er anleggsmidler

2220 Gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler ÷ ÷

2230 Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på
verdipapirer som er anleggsmidler

2300 Skattekostnad på resultat av ordinær drift

Overføringer og disponeringer:

2711 Mottatt konsernbidrag

2712 Overført fra fond for vurderingsforskjeller

2713 Overført fra sparebankens fond

2714 Overført fra gavefond

2715 Overført fra utjevningsfond

2716 Overført fra annen egenkapital

Sum overføringer

2721 Utbytte på aksjer/utbytte på egenkapitalbevis

2722 Avgitt konsernbidrag

2723 Overført til fond for vurderingsforskjeller

2724 Overført til sparebankens fond

2725 Overført til gavefond og/eller gaver

2726 Overført til utjevningsfond

2727 Overført til annen egenkapital

Sum disponeringer

Årsresultat/Totalresultat for regnskapsåret

2215 Reversering av nedskrivning på verdipapirer som er anleggsmidler ÷ ÷

2225 Tap på verdipapirer som er anleggsmidler

1930

2030

2140

9100

9150

9200

2717 Overført fra fond for urealiserte gevinster

2728 Overført til fond for urealiserte gevinster

3

Resultat av ordinær drift etter skatt9050

9081 Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak, ekskl. skattekostnad

9082 Skatt på andre resultatkomponenter



2017

Eiendeler 31.12.2017 31.12.2016

Kontanter og fordringer på sentralbanker

3200 Gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker

3330 Nedskrivninger på individuelle utlån til kredittinstitusjoner ÷ ÷

3340 Nedskrivninger på grupper av utlån til kredittinstitusjoner ÷ ÷

3410 Factoring

3420 Leiefinansieringsavtaler (finansiell leasing)

Kasse-/drifts- og brukskreditter

3440 Byggelån

3450 Nedbetalingslån

3460 Andre utlån

Nedskrivninger på individuelle utlån til kunder ÷ ÷

3480 Nedskrivninger på grupper av utlån til kunder ÷ ÷

3500 Overtatte eiendeler

3600 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast
avkastning

Aksjer, andeler og egenkapitalbevis

3720 Andeler i norske ANS, KS mv.

3730 Andre verdipapirer

3800 Eierinteresser i tilknyttede selskaper

Balanse (i hele kroner)

3900 Eierinteresser i konsernselskaper

4010 Goodwill

4020 Utsatt skattefordel

4030 Andre immaterielle eiendeler

4110 Maskiner, inventar og transportmidler

4120 Bygninger og andre faste eiendommer

4130 Andre varige driftsmidler

Finansielle derivater

4220 Andre eiendeler

4310 Opptjente ikke mottatte inntekter

4320 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader

Sum eiendeler

3100

3430

3470

3710

4210

9250

3315 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

3345 Verdijustering på utlån til kredittinstitusjoner, vurdert til virkelig verdi

3485 Verdijustering på utlån til kunder, vurdert til virkelig verdi

Finansielle derivater. Verdiendringer på
sikringsobjekter i porteføljesikring av renterisiko

4215

3721 Andeler i utenlandske ANS, KS mv.

Finansielle derivater, sikringsbokføring4212
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2017

Gjeld og egenkapital 31.12.2017 31.12.2016

Gjeld til kredittinstitusjoner

4515 Innskudd fra og gjeld til kunder

4610 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak

4620 Egne ikke-amortiserte sertifikater ÷ ÷

4630 Obligasjonsgjeld

4640 Egne ikke-amortiserte obligasjoner ÷ ÷

Andre langsiktige låneopptak

4710 Finansielle derivater

Margintrekk og annen mellomregning med kunder

4730 Annen gjeld

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter

4910 Pensjonsforpliktelser

Utsatt skatt

4930 Spesifiserte avsetninger på garantiansvar

4940 Uspesifiserte avsetninger på garantiansvar

Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

5010 Evigvarende ansvarlig lånekapital

5020 Ansvarlig lånekapital med tilknyttede konverteringsrettigheter

Annen ansvarlig lånekapital

Balanse (i hele kroner)

5040 Medlemsinnskudd som skal tilbakebetales

4650

4800

4950

9300 Sum gjeld

5111 Selskapskapital

5112 Aksjekapital/egenkapitalbevis

Beholdning av egne aksjer/egenkapitalbevis

5120 Overkurs

5210 Fond for vurderingsforskjeller

Sparebankens fond

5230 Gavefond

5240 Utjevningsfond

5250 Annen egenkapital

5220

9350 Sum egenkapital

9400 Sum gjeld og egenkapital

4415

4720

4920

5030

5113

5260 Fond for verdiendringer

4712 Finansielle derivater, sikringsbokføring

4715 Finansielle derivater. Verdiendringer på
sikringsobjekter i porteføljesikring av renterisiko

5270 Utbytte (for selskap som bruker IFRS)

5272 Konsernbidrag (for selskap som bruker IFRS)
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Andre fradrag

Andel av skattemessig overskudd i 

norske selskap med deltakerfastsetting

2017

Endringer i forskjeller som påvirker forholdet mellom regnskapsmessig og skattemessig inntekt fra post

100 i skjema RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier

Sum =

6550

6600

Det vises til rettledning som er utarbeidet til hjelp ved utfylling, RF-1174

Næringsinntekt (overføres til skattemeldingen)

Dato Underskrift

6700

Revisors underskrift Revisornummer

Revisors adresse Postnr/-sted

Næringsunderskudd (overføres til skattemeldingen)6800

Revisorselskapets navn Revisors navn

Henvendelse rettes til Telefonnummer

=Sum tillegg i næringsinntekten

Ikke fradragsberettigede kontingenter

Ikke fradragsberettigede

representasjonskostnader

Rentekostnad på fastsatt skatt

Beregning av næringsinntekt (i hele NOK)

6010

6040

6020

Skatt på ordinært resultat av ordinær drift og 
skatt på andre resultatkomponenter

6030

Andre ikke fradagsberettigede kostnader6050

Tilbakeføring av resultatandel (kostnad) vedr.

investering i datterselskap, tilknyttet selskap

og felleskontrollert virksomhet

6060

Regnskapsmessig tap ved realisasjon av

aksjer og andre verdipapirer (se rettledningen)
6090

Andel av regnskapsmessig underskudd

i norske selskap med deltakerfastsetting
6120

Regnskapsmessig tap ved realisasjon av

andel i norske selskap med deltakerfastsetting
6140

Andre tillegg6160

Skattepliktig gevinst ved realisasjon
av andel i selskap med deltakerfastsetting

6150

Sum fradrag i næringsinntekten6500 =6200

Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall.
Fradrag i næringsinntekten føres i kolonnen til høyre.

I. Tillegg
i næringsinntekt

Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall.
Tillegg i næringsinntekten føres i kolonnen til venstre.

II. Fradrag
i næringsinntekt

Tilbakeføring av verdireduksjon av 

markedsbaserte finansielle omløpsmidler
6080

Regnskapsmessig nedskrivning på aksjer og 

andre verdipapirer som er kostnadsført i året
6110

Skattepliktig utbytte på aksjer mv.6105

Skattemessig gevinst ved realisasjon av 

aksjer og andre verdipapirer (se rettledningen)
6100

6130

6310 Renteinntekt på tilbakebetalt skatt

6320
Tilbakeføring av resultatandel (inntekt) vedr. 
investering i datterselskap, tilknyttet selskap 
og felleskontrollert virksomhet

6330
Tilbakeføring av verdiøkning av 

markedsbaserte finansielle omløpsmidler

6340
Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av 

aksjer og andre verdipapirer

6350
Skattemessig tap ved realisasjon av aksjer 

og andre verdipapirer (se rettledningen)

6360
Reversering av tidligere års nedskrivning på 

aksjer mv som er inntektsført (se rettledningen)

6370
Andel av regnskapsmessig overskudd i 

norske selskap med deltakerfastsetting

6380
Andel av skattemessig underskudd i 

norske selskap med deltakerfastsetting

6390
Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av 

andel i norske selskap med deltakerfastsetting

6400
Skattemessig tap ved realisasjon av andel i 

selskap med deltakerfastsetting

6410

Årsresultat/Totalresultat for regnskapsåret (hentes fra post 9100 på side 3)6000

3 % av netto skattefrie inntekter
etter fritaksmetoden og 3 % av
utdeling fra selskap med deltakerfastsetting

6115

Sum tillegg i næringsinntekten (beløpet hentes fra post 6200)6210 +

Sum fradrag i næringsinntekten (beløpet hentes fra post 6500)6510 ÷

Regnskapsmessig tap ved realisasjon av andel

i utenlandske selskap med deltakerfastsetting
6141

6391
Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av 

andel i utenlandske selskap med deltakerfastsetting

Andel av skattemessig overskudd i 

utenlandske selskap med deltakerfastsetting
6131

6381
Andel av skattemessig underskudd i 

utenlandske selskap med deltakerfastsetting

Andel av regnskapsmessig underskudd

i utenlandske selskap med deltakerfastsetting
6121

6371
Andel av regnskapsmessig overskudd i 

utenlandske selskap med deltakerfastsetting

6

6305 Tilbakeføring av inntektsført utbytte

6307 Resultatført konsernbidrag
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