
 

 

 

Regnskapsprinsipper 
 
Generelt om regnskapet og åpningsbalansen 
Årsregnskapet for Bane NOR SF og Bane NOR Konsern er satt opp i samsvar med regnskapslovens 

bestemmelser og god regnskapsskikk.  

Alle tall er presentert i hele millioner kroner dersom ikke annet er særskilt angitt.  

Bane NOR SF er et statsforetak (SF) som er 100 prosent eid av Samferdselsdepartementet. Foretaket ble 

formelt stiftet 5. februar 2016 med en innskuddskapital på 100 000 kroner. Foretaket ble opprettet som del av 

Stortingets vedtak om ny organisering av jernbanesektoren og om innføring av konkurranse om 

persontransport med jernbane, i dagligtale kalt «Jernbanereformen».  

Den 2. januar 2017 ble hoveddelen av det tidligere Jernbaneverkets eiendeler og forpliktelser overført til Bane 

NOR SF. Overføringen ble gjennomført som tingsinnskudd til virkelig verdi, og foretakets åpningsbalanse viste 

verdien av foretakets eiendeler og forpliktelser (gjeld) på overføringstidspunktet.  

Ved utarbeidelsen av åpningsbalansen til foretaket gjennomførte Samferdselsdepartementet, i samråd med 

ekstern rådgiver, verdivurdering av eiendeler og forpliktelser som ble overført fra Jernbaneverket til foretaket. 

Verdivurderingene ble gjort i henhold til regnskapsloven og prinsipper for god regnskapsskikk. Driftsmidler som 

ble overført omfattet grunneiendommer, infrastruktur, bygninger, maskiner og transportmidler, driftsløsøre og 

IKT. Overførte eiendeler er spesialiserte og genererer i utgangspunktet ingen separat inntjening. For de fleste 

eiendelene eksisterer det heller ikke et fungerende annenhåndsmarked med referansepriser. De fleste 

eiendeler ble derfor verdivurdert basert på en kostbasert tilnærming, noe som er vanlig ved verdsettelse av 

eiendeler i statsforetak der eierskapet er begrunnet i sektorpolitiske hensyn. Gjenanskaffelseskostnaden ble 

basert på priser på tidspunktet for gjenanskaffelsen og deretter justert for slit, elde, annen verdiforringelse og 

teknisk utvikling.  

Den 20. juni 2017 ble aksjer i Bane NOR Eiendom 1 AS skutt inn som ytterligere tingsinnskudd i Bane NOR SF. 

Bane NOR Eiendom 1 AS eide da 100 prosent av aksjene i ROM Eiendom AS (nå: Bane NOR Eiendom AS) samt 

en del hjemler til eiendom som var i ROM Eiendom AS sitt eie. Både aksjeposten i ROM Eiendom AS og 

hjemlene var overført til Bane NOR Eiendom 1 AS fra Norges Statsbaner AS (NSB). Overføringen av ROM 

Eiendom AS fra NSB AS til Bane NOR SF skjedde også som del av Jernbanereformen, og medførte at 

eiendomsmasse, herunder jernbaneeiendom som stasjoner, verksteder og terminaler, som tidligere hadde 

vært i NSBs eie ble tilført infrastrukturforvalteren Bane NOR SF. Tingsinnskuddet ble gjennomført til virkelig 

verdi, og med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2017.  

Leveringsforpliktelse 
Ved overføringen av anleggsmidler fra staten til Bane NOR SF ble foretaket tilført verdier knyttet til historisk 

investering i jernbanerelatert infrastruktur, målt til gjenanskaffelseskost. Staten legger imidlertid klare føringer 

på anvendelsen av de anleggsmidler som ble overført til Bane NOR SF gjennom tingsinnskuddet. Foretakets 

vedtekter slår også fast at foretakets formål er jernbanevirksomhet. Eier forventer følgelig at mottatte 

anleggsmidler forvaltes til det beste for samfunnet og i samsvar med de retningslinjer som gis for foretaket i 

leveranseavtalene. Både løpende fremtidige vederlag fra staten og tingsinnskuddet skal anvendes for å møte 

denne forpliktelsen og utøve dette samfunnsoppdraget. Dette fremgår av balansen ved at en 

leveringsforpliktelse er balanseført. På tidspunktet for tingsinnskuddet av jernbanerelatert eiendom tilsvarte 

denne virkelig verdi av eiendelene som ble skutt inn og som var båndlagt til jernbaneformål.  



 

 

 

Verdireduksjon ved slit og elde, som følge av bruk av foretakets varige driftsmidler i foretakets 

samfunnsoppdrag, reflekteres gjennom avskrivninger. At foretaket benytter sine varige driftsmidler til 

utøvelsen av samfunnsoppdraget medfører igjen at det i regnskapet gjøres tilsvarende reduksjon av 

leveringsforpliktelsen. Reduksjonen i leveringsforpliktelsen inntektsføres på regnskapslinjen Kompensasjon for 

slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd). Jamfør også prinsippbeskrivelse vedrørende vederlag fra 

Jernbanedirektoratet og øvrige inntekter. 

Dersom eiendeler frigjøres fra jernbaneformål blir resterende leveringsforpliktelse relatert til slike eiendeler 

inntektsført på overnevnte regnskapslinje, ettersom frigjøring fra jernbaneformål medfører at det ikke lengre 

påhviler leveringsforpliktelse på eiendelene.  

Forurensning og opprydding  

Bane NOR SF har ikke ansvar for historisk forurensning og opprydning av grunn relatert til Jernbaneverkets 

virksomhet. Eventuelle forpliktelser som måtte avdekkes på et senere tidspunkt, og som skyldes 

jernbanesektorens tidligere virksomhet på området, vil bli dekket av Samferdselsdepartementet.  

Vederlag fra Jernbanedirektoratet og øvrige  

driftsinntekter 
Foretakets hovedinntektskilde er vederlag fra staten som mottas i samsvar med avtaler med 

Jernbanedirektoratet. I tillegg har konsernet andre inntekter relatert til morselskapets samfunnsoppdrag, 

hovedsakelig fra togselskaper, samt kommersielle inntekter som primært består av leieinntekter og 

salgsgevinster fra konsernets eiendomsvirksomhet.  

Vederlag fra Jernbanedirektoratet 

Foretaket inntektsfører vederlag fra Jernbanedirektoratet i samsvar med NRS 4 Offentlige tilskudd. Dette 

innebærer at vederlagene resultatføres samtidig som kostnadene det skal redusere og periodiseres på samme 

måte som kostnadene vederlaget relaterer seg til. Vederlag til drift (driftstilskudd) som skal redusere 

driftskostnader inntektsføres i samme periode som kostnadene påløper. Vederlag til investeringer 

(investeringstilskudd) periodiseres slik at det balanseføres en utsatt inntekt som kalles leveringsforpliktelse, 

som senere inntektsføres i takt med avskrivningene av driftsmidlet. Foretaket bruttofører driftstilskuddene, 

ettersom dette gir det beste bildet av foretakets aktivitetsnivå. Dette gjelder med unntak av ikke-avskrivbare 

driftsmidler, som i samsvar med standarden presenteres netto.  

Foretaket har inngått en rekke avtaler med Jernbanedirektoratet som regulerer hvilke vederlag foretaket skal 

motta, og hvilke ytelser foretaket må levere. Disse er samlet under Overordnet avtale (K00) som har som 

formål å fastlegge grunnlag og generelle rammer for Bane NORs oppgaver og finansieringen av disse. De ulike 

undergruppene av avtaler, som blir referert til som «K-avtaler», omtales nedenfor. Foretaket har avtalefestet 

anledning til å omdisponere vederlag mellom K01-, K03- og K04- avtaler, etter orientering til 

Jernbanedirektoratet. Foretaket kan gjennomføre slik omdisponering for å sikre en mest mulig effektiv 

gjennomføring av planlagte aktiviteter og prosjekter. Muligheten til porteføljestyring gjør at eventuelle 

ubenyttede vederlag knyttet til K03- og K04- prosjekter som har lavere kostnadsestimat/er ferdigstilt til lavere 

kostnad enn tildeling, kan bli overført til andre ikke-ferdigstilte prosjekter som har høyere kostnadsestimat enn 

tildeling.  

  



 

 

 

Tilgjengelighet i eksisterende infrastruktur (K01) 

Vederlag vedrører dekning av drift, vedlikehold og investering/fornyelse av eksisterende infrastruktur. Det 

tildeles et samlet vederlag, som dekomponeres av foretaket til henholdsvis drift (som omfatter driftskostnader, 

driftsinvesteringer, korrektivt vedlikehold og forebyggende vedlikehold) samt fornyelse (som omfatter 

fornyelsesvedlikehold og fornyelsesinvesteringer). Dekomponering av det samlede vederlaget skjer i henhold til 

føringer i Stortingsproposisjoner.  

K01 Drift: Vederlag til drift anses i hovedsak som driftstilskudd. Inntektsføring av årets driftsvederlag skjer i 

regnskapsåret vederlaget tildeles, med unntak for driftsinvesteringer og planlagt forebyggende vedlikehold 

som forskyves i tid. Vederlag til driftsinvesteringer behandles parallelt som vederlag til K01-fornyelse, jamfør 

beskrivelse nedenfor. For vederlag til planlagt forebyggende vedlikehold som forskyves i tid, utsettes 

inntektsføringen i samsvar med NRS 4 Offentlige tilskudd, slik at denne skjer i samme periode som 

vedlikeholdet gjennomføres og kostnaden pådras. Dette prinsippet sikrer at foretaket ikke viser overskudd 

grunnet manglende gjennomføring av planlagt aktivitet. Ettersom vederlaget i K01 er fast, kan foretaket få 

regnskapsmessig overskudd eller underskudd knyttet til avtalen, avhengig av hvor effektivt foretaket 

gjennomfører driften av foretaket.  

K01 fornyelse: Vederlag til fornyelse anses i hovedsak som investeringstilskudd. Vederlaget balanseføres og 

behandles som utsatt inntekt fram til anleggsmidlet er ferdigstilt og klart til å tas i bruk. Inntektsføring skjer fra 

tidspunktet hvor anleggsmidlet er klart til å tas i bruk og avskrivninger påløper. Inntektsføring skjer i takt med 

tilhørende avskrivninger. 

Utredninger (K02) 

Vederlagene skal dekke bestilling av utredninger og konsekvensutredninger knyttet til utvikling av ny 

infrastruktur. Inntektsføring skjer i takt med leveransen av tjenestene.  

Planleggings- og prosjekteringsavtaler (K03)  

Vederlagene skal dekke aktiviteter knyttet til planlegging og prosjektering av infrastruktur fram til 

investeringsbeslutning. Prosjekter som vedrører planlegging før vedtatt hovedplan, anses ikke regnskapsmessig 

å tilfredsstille kriteriene for aktivering. Tilhørende vederlag behandles som driftstilskudd og det inntektsføres 

vederlag som tilsvarer påløpte kostnader. Prosjekter som vedrører planlegging etter vedtatt hovedplan anses å 

kvalifisere for balanseføring. Vederlag som vedrører slike prosjekter behandles som investeringstilskudd jamfør 

omtale ovenfor vedrørende K01-fornyelse.  

Prosjektavtaler (K04) 
Vederlagene vedrører tilskudd til bygging av infrastruktur etter investeringsbeslutning. Vederlagene behandles 

i hovedsak som investeringstilskudd, jamfør omtale ovenfor av K01-fornyelse. For administrasjonskostnader i 

Utbyggingsdivisjonen som ikke er direkte knyttet til prosjekter, og for kostnader som ikke tilfredsstiller kriterier 

for balanseføring, inntektsføres tilskudd lik kostnadspådrag i det aktuelle år.  

Andre avtaler (K05)  

For avtaler mellom Jernbanedirektoratet ved Norsk jernbaneskole og Bane NOR SF knyttet til 

undervisningstjenester, utstyr, husleie og leie av personell m.m. skjer inntektsføring i takt med leveransen av 

tjenestene. Bane NOR SF har fra 2019 overtatt alle ansatte tilknyttet enhetene for jernbanefag og 

trafikkopplæring ved Norsk jernbaneskole. 

  



 

 

 

Inntekter fra togselskaper 

Inntekter fra togselskaper kan deles inn i tre hovedkategorier:  
 

Kjøreveisavgift 

Kjøreveisavgift er en brukerbetaling for bruk av skinnegangen, som er en tjeneste foretaket skal levere til 

togselskapene. Kjøreveisavgiften er en inntekt som fastsettes av Jernbanedirektoratet og som betales av 

togselskapene direkte til foretaket. Kjøreveisavgift inntektsføres når den er opptjent, hvilket vil si i 

overensstemmelse med antall kilometer togselskapene har kjørt på skinnegangen. 

Ytelsesordning (kompensasjon til togselskapene) 

Det er innført en ytelsesordning som skal oppmuntre togselskapene og infrastrukturforvalter til å redusere 

forstyrrelsene på jernbanenettet til et minimum og forbedre jernbanenettets ytelse. Ordningen medfører ulike 

økonomiske reaksjoner for forstyrrelser i driften, kompensasjon til foretak som påføres tap som følge av 

forstyrrelser, og bonuser som belønner ytelse som overstiger det planlagte. Inntekter fra ytelsesordningen 

inntektsføres når de er opptjent, hvilket vil si når foretaket har opparbeidet et krav på togselskapene om et 

slikt vederlag.  

Andre tjenester i henhold til forskrift 

Dette er inntekter fra andre tjenester som foretaket tilbyr togselskapene i henhold til fordelingsforskriften og 

tillatelsesforskriften, og vedrører hovedsakelig leveranse av energi til togselskapene. Salg av tjenester til 

togselskap resultatføres når tjenesten er levert og inntekten er opptjent. 

Øvrige inntekter 
Konsernets øvrige inntekter vedrører hovedsakelig inntekter fra utleie og salg av fast eiendom, inntekter fra 

salg av strøm til andre enn togselskaper samt salg av enkelte andre tjenester til tredjepart.  

Salg av strøm og tjenester resultatføres når tjenesten er levert og inntekten er opptjent.  

Inntekter fra utleie av fast eiendom resultatføres over leieavtalenes løpetid. Gevinst ved salg av eiendom 

resultatføres i perioden risiko og kontroll overføres kjøper (overtagelsestidspunktet), med unntak av 

salgsgevinster relatert til eiendom som oppføres for salg (anleggskontrakter).  

For eiendom som oppføres for salg, herunder bolig- og næringsprosjekter, innregnes inntekt i takt med 

salgsgrad og ferdigstillelsesgrad på eiendommen. Løpende avregningsinntekt utgjør forventet prosjektinntekt 

multiplisert med salgsgrad og ferdigstillelsesgrad. Se også omtale av anleggskontrakter i egen 

prinsippbeskrivelse. I forbindelse med tingsinnskudd av Bane NOR Eiendom AS ble alle konsernets 

eiendomsprosjekter skutt inn til virkelig verdi per 20. juni 2017. På konsernnivå elimineres derfor resultat fra 

løpende avregning mot merverdier relatert til de aktuelle pågående prosjektene, inntil verdien prosjektene ble 

skutt inn til ved tingsinnskuddet.  

Bruk av estimater 

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever foretakets 

regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige 

vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for 

årsregnskapet, er beskrevet i notene. 

  



 

 

 

Usikre forpliktelser og øvrige langsiktige  

forpliktelser 
Foretaket avsetter for usikre forpliktelser der det etter foretakets syn er sannsynlighetsovervekt for at 

forpliktelsen kommer til oppgjør. Avsetning gjøres for beste estimat av forpliktelsen.  

Foretaket har i forbindelse med åpningsbalansen ved tingsinnskuddet av eiendeler og forpliktelser fra 

Jernbaneverket balanseført forpliktelse knyttet til vedlikeholdsetterslep og nåverdi av fremtidige 

vedlikeholdskostnader på fredede og vernede banestrekninger og bygg. Forpliktelsen følger av foretakets 

lovpålagte plikt til å gjennomføre vedlikeholdsarbeid på objekter som er underlagt fredning eller vern, og at 

foretaket ikke mottar vederlag fra Jernbanedirektoratet til å utføre slikt vedlikehold.  

Foretaket avsetter også for fjerningsforpliktelser for eiendeler som må fjernes i henhold til lov eller forskrift.  

I forbindelse med overdragelse av Jernbaneverkets eiendeler til Bane NOR SF har Staten påtatt seg ansvaret 

knyttet til eventuell historisk forurensning, jamfør også egen prinsippomtale om forurensning og opprydning 

ovenfor.  

Konsolideringsprinsipper 

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Bane NOR SF og datterselskapene Bane NOR Eiendom AS, Bane 

NOR Serviceeiendom AS og Spordrift AS. Datterselskapet Bane NOR Eiendom AS er igjen morselskap i Bane 

NOR Eiendom-konsernet, som består av om lag 100 hel- og deleide selskaper.  

Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner og 

mellomværende mellom de juridiske enhetene i konsernet er eliminert. I konsernregnskapet er posten aksjer i 

datterselskap erstattet med datterselskapenes eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet er utarbeidet etter 

ensartede prinsipper, ved at Bane NOR Eiendom konsernet er omarbeidet til God Norsk Regnskapsskikk, som er 

morselskapets regnskapsspråk. Underkonsernet avlegger konsernregnskap etter «forenklet IFRS».  

Underkonsernet Bane NOR Eiendom er konsolidert med regnskapsmessig effekt fra 1. januar 2017, som er 

vurdert å være det regnskapsmessige kontrolltidspunktet.  

Datterselskapene er regnskapsført i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. For Bane 

NOR Eiendom AS er anskaffelseskost lik virkelig verdi på aksjeposten ved tingsinnskudd gjennomført 20. juni 

2017. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som er oppført i 

konsernregnskapet til virkelig verdi på konsernetableringstidspunktet. Merverdier i konsernregnskapet 

avskrives over eiendelenes forventede levetid. Merverdier på tomter avskrives ikke.  

Konsernets felleskontrollerte virksomheter konsolideres etter egenkapitalmetoden. Bruk av metoden fører til 

at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i den felleskontrollerte virksomheten, 

korrigert for eventuelle gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster. Resultatandelen i 

regnskapet baseres på andelen av resultatet etter skatt i den felleskontrollerte virksomheten, og korrigeres for 

avskrivning av merverdier og urealiserte gevinster. I resultatregnskapet vises resultatandelen som en separat 

driftsrelatert inntekt.  

Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 

omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 

klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.  



 

 

 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å 

være forbigående. For anleggsmidler som vedrører jernbanerelatert infrastruktur og brukes innenfor foretakets 

formål gjøres vurderinger av virkelig verdi og nedskrivningsbehov med utgangspunkt i anleggsmidlets 

bruksverdi for foretaket. Forutsatt at eiendelen brukes innenfor foretakets formål og oppfyller betingelser i 

vederlagsavtalen med Jernbanedirektoratet, er utgangspunktet at eiendelens bruksverdi er i behold.  

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.  

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig og langsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.  

Anskaffelseskost 

Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for eventuelle rabatter og 

lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter. Ved kjøp i utenlandsk valuta balanseføres eiendelen til kursen på 

transaksjonstidspunktet. Renter som gjelder tilvirkning av anleggsmidler balanseføres. 

Varige driftsmidler 
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over 

driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Egentilvirkede driftsmidler dekomponeres i vesentlige 

bestanddeler med ulik levetid og balanseføres ved ferdigstillelse. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres 

løpende under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer, som i Bane NOR SF betegnes «fornyelse», 

tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over levetiden til påkostningen (dekomponert).  

Vesentlige leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. 

Slike eiendeler har en tilsvarende motpost i form av en balanseført gjeldsforpliktelse. 

 

Aksjer i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet  

og tilknyttede selskaper 

Datterselskaper er foretak som morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse over. 

Normalt vil eierandel på over 50 prosent uansett medføre at et selskap vurderes å være datterselskap. 

Felleskontrollert virksomhet er foretak som morselskapet direkte eller indirekte har felles kontroll på, sammen 

med andre eiere. Ingen eier har alene bestemmende innflytelse, men gjennom avtale har partene etablert 

felles kontroll over foretaket. Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet har betydelig innflytelse, men 

som ikke er datterselskap eller felleskontrollert virksomhet. Betydelig innflytelse foreligger normalt ved 

eierandel over 20 prosent.  

Aksjer i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper bokføres til anskaffelseskost i 

morselskapets selskapsregnskap, men nedskrives til virkelig verdi dersom det inntrer verdifall som vurderes 

ikke å være forbigående. Nedskrivninger reverseres dersom grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede. 

Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. 

Mottatte utbytter resultatføres i utgangspunktet som inntekt hos morselskapet. Utdelinger som overstiger 

andel av opptjent egenkapital etter kjøpet, føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra 

datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre 

selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. 

Andre aksjer 
Andre langsiktige aksjeposter er aksjeposter der foretakets eierandel er under 20 prosent. Slike aksjeposter 

bokføres til anskaffelseskost i konsernregnskapet, men nedskrives til virkelig verdi dersom det inntrer verdifall 

som vurderes ikke å være forbigående. Nedskrivninger reverseres dersom grunnlaget for nedskrivning ikke 

lengre er til stede.  



 

 

 

Varer 

Eiendom, herunder tomter og prosjekter, som er under utvikling og tiltenkt etterfølgende salg, er klassifisert 

som utviklingseiendom i konsernregnskapet og inngår i regnskapslinjen varer.  

Foretakets varelager består av materiell og komponenter som skal benyttes til løpende vedlikehold og drift av 

eksisterende jernbaneinfrastruktur.    

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Varelager og 

utviklingseiendom nedskrives dersom det vurderes at virkelig verdi av varelageret er lavere enn 

anskaffelseskost. For varelager som skal benyttes til jernbaneformål blir foretakets bruksverdi av varelageret 

lagt til grunn ved vurdering av virkelig verdi.  

Anleggskontrakter 
Arbeid under utførelse, knyttet til konsernets boligprosjekter og øvrige eiendomsprosjekter under oppføring 

for kunde, vurderes etter løpende avregningsmetode. Fullførelsesgraden beregnes som påløpte kostnader i 

prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap, 

kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. 

Valuta 
Fordringer og gjeld, samt pengeposter i utenlandsk valuta, er vurdert til balansedagens kurs.  

Pensjon 
Foretaket har innskuddsbasert pensjonsordning, som er gjeldende ved nyansettelser. Ordningen omfatter 

personer ansatt i foretaket etter 1. januar 2017. Foretaket har også en lukket ytelsesbasert pensjon i Statens 

Pensjonskasse (lukket ordning for ansatte som ble overført fra Jernbaneverket og Bane NOR Eiendom AS). 

Innskuddsbasert pensjonsordning kostnadsføres i takt med innskudd om skytes inn på ansattes 

pensjonssparekontoer. Foretaket har ingen ytterligere betalingsforpliktelser når innskuddene er betalt.  

Den private AFP-ordningen anses å være en ytelsesbasert flerforetaksordning. Administrator er ikke i stand til å 

fremskaffe pålitelige beregninger av opptjente forpliktelser. AFP-ordningen regnskapsføres derfor som en 

innskuddsbasert ordning, og er inkludert i kostnader ved innskuddsordning inklusive arbeidsgiveravgift.  

Foretaket ble tilført en netto pensjonsforpliktelse for ansatte som ble overført fra Jernbaneverket i forbindelse 

med tingsinnskuddet. I 2017 ble alle tidligere ansatte i Bane NOR Eiendom AS overført til Bane NOR SF som en 

virksomhetsoverdragelse, og pensjonsforpliktelsen knyttet til disse ansatte ble overført til Bane NOR SF og gjort 

opp mot Bane NOR SF fra Bane NOR Eiendom AS.  

Foretaket benytter muligheten i NRS 6 Pensjoner til å bokføre pensjon i tråd med IAS 19 Ytelser til ansatte. Ved 

beregning av pensjonskostnaden benyttes en lineær opptjeningsmodell basert på forventet sluttlønn. 

Beregningene er videre basert på forventning om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner 

og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om 

dødelighet, frivillig avgang samt tidlig avgang som følge av særaldersgrense i Bane NOR SF.  

Bane NOR SF fører estimatavvik direkte mot egenkapitalen. Endringer i pensjonsforpliktelse og midler som 

skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) føres mot egenkapitalen.  

Arbeids- og sosialdepartementet innførte med virkning fra 1. januar 2018 endrede bestemmelser for regulering 

av oppsatte rettigheter i statlige fristilte virksomheter. Finansiering av oppsatte pensjonsrettigheter for ansatte 

som slutter i virksomhetene overføres fra Statens Pensjonskasse til den enkelte virksomhet.  



 

 

 

Finansiell og operasjonell leasing 

Leieavtaler som overfører det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll fra utleier til leietaker behandles 

som finansiell leasing. Foretaket har finansielle leieavtaler knyttet til bruksrettigheter til fiberkabler. Når 

foretaket selger bruksrettigheter til fiber behandles dette regnskapsmessig som salg av anleggsmiddel mot 

avbetaling. Det utleide anleggsmidlet balanseføres ikke, men foretaket balansefører i stedet en fordring som 

tilsvarer nåverdi av fremtidige leieinnbetalinger. Løpende inntekt fra leieavtalen behandles delvis som 

nedbetaling på fordringen og delvis som finansinntekt. Innleie av fiberkabler behandles analogt, så framt 

leieavtalene er vesentlige for foretaket.  

Øvrige leieavtaler behandles som operasjonelle leieavtaler.  

Sikring 

I forbindelse med salg av strøm til togselskapene prissikrer foretaket mellom 25-50 prosent av totalvolumet 

fremover i tid ved hjelp av terminkontrakter i kraftmarkedet. Prissikring skjer i samråd med togselskapene, og 

inngår i kostnadsgrunnlaget som faktureres disse «back-to-back». 

Konsernet har også inngått såkalte «swap-kontrakter» for å rentesikre lån som er tatt opp i konsernets 

datterselskaper. Det er kun rentesikringer som er inngått med det formål å sikre kontantstrømmer for konkrete 

lån som behandles som rentesikring. 

Konsernets sikringsbokføring gjennomføres i samsvar med NRS 18, alternativ 2, slik at realiserte og urealiserte 

gevinster og tap på sikringsinstrumentet ikke resultatføres før det underliggende sikringsobjektet påvirker 

resultatregnskapet. Periodens resultat og akkumulerte gevinster og tap som ikke er resultatført vises i 

noteopplysninger til regnskapet. 

Skatteplikt 

Morselskapet Bane NOR SF har skattefritak etter skatteloven § 2-32 første ledd. Foretaket har ikke erverv til 

formål og deler ikke ut utbytte til eier. Foretaket har likevel begrenset skatteplikt for økonomisk virksomhet 

etter skatteloven § 2-32 annet ledd. Øvrige konsernselskaper er skattepliktige.  

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt 

skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 

skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. 

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme 

periode er utlignet. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen. 

Kontantstrøm 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter 

omfatter konsernets kontanter og bankinnskudd.  


