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Resultatutvikling i 3. kvartal og per 3. kvartal 2022
SpareBank 1 Gruppen konsern fikk et 3. kvartalsresultat på 288 
(816) mill. kroner før skatt og 207 (621) etter skatt, hvorav 89
(118) mill. kroner utgjør majoritetens andel av resultatet etter
skatt.

Finansinntektene i forsikringsselskapene var betydelig lavere i 3. 
kvartal i år enn i fjorårets 3. kvartal, grunnet svake aksjemarkeder 
og økte renter og kredittspreader. Skadeprosentene innen Reise 
og PM bil har som forventet gått opp som følge av høyere mobilitet 
i samfunnet. I fjor var det unormalt lave skadeprosenter for 
hovedproduktene PM Bil og Reise. 

Egenkapitalavkastningen i 3. kvartal var 5,9 %, mot 18 % i 
tilsvarende periode i fjor. 

Resultat før skatt per 30. september ble 595 (2.816) mill. kroner. 
Resultatet etter skatt ble 444 (2.170) mill. kroner. 
Resultatsvekkelsen skyldes et svakt aksjemarked og negativ 
verdiutvikling på renteporteføljen i forsikringsselskapene, samt 
betydelig innslag av naturskader og storbrann tidlig på året. Både 
SpareBank 1 Forsikring og Fremtind opprettholder sin sterke vekst. 
Distribusjon gjennom SpareBank 1-bankene er en viktig forklaring 
på veksten. Forsikringsselskapene utbetalte til sammen i overkant 
av 1.056 mill. kroner i provisjon til SpareBank 1 bankene   per 3. 
kvartal, noe som var en vekst på ca. 13 % sammenlignet med 
samme periode i 2021.  Annualisert egenkapitalavkastning etter 
skatt ble 4,0 (20,2) % hittil i år.  

 SpareBank 1 Forsikring hadde et resultat etter skatt på minus 
120 (254) mill. kroner hittil i år.  Selskapet har et bedre
risikoresultat, mens avkastningsresultatet og
administrasjonsresultatet er svakere enn i fjor.

 Fremtind konsern hadde et resultat etter skatt på 587 (1.837) 
mill. kroner. Resultatsvekkelsen skyldes både forverret
forsikrings- og finansresultat.

 Modhi Finance konsern hadde et resultat etter skatt på 45
(90) mill. kroner. Porteføljene er netto nedskrevet med 2 mill.
kroner per 3. kvartal, mens det var en tilsvarende oppskriving
på 89 mill. kroner i samme periode i fjor. Modhi Finance AS
fusjonerte med Kredinor 1. oktober.

 SpareBank 1 Factoring hadde et resultat etter skatt på 52 (38) 
mill. kroner. Aktivitetsnivået hos klienter som var påvirket av
pandemien har tatt seg opp igjen.

RESULTAT SPAREBANK 1 GRUPPEN 
Resultatbidraget fra datterselskapene utgjorde 335 (856) mill. 
kroner i 3. kvartal.  

Utvikling i konsernresultat etter skatt i 3. kvartal og per 3. kvartal: 

Skattekostnad for konsernet ble 151 (646) mill. kroner. 

Samlet forvaltningskapital i konsernet var 121 mrd. kroner per 30. 
september som er en nedgang på 3 mrd. kroner fra utgangen av 
2021. SpareBank 1 Gruppen er et forsikringsdominert 
finanskonsern, underlagt Solvens II-regelverket. Foreløpig 
solvensmargin på konsolidert nivå var 172 % (173 %). Konsernets 
solvenskapital var 14.099 mill. kroner, mens solvenskapitalkravet 

 var 8.226 mill. kroner. Det er fastsatt et mål om en solvensmargin 
på 150 % på konsolidert nivå. Konsernet anses å være godt 

kapitalisert sett opp mot de regulatoriske kravene.  

Per 30. september var det i SpareBank 1 Gruppen konsern i alt 
1.447 ansatte fordelt på 1.425 (1.384) faste årsverk.  

Gjennomsnittlig sykefravær de siste 12 måneder var 4,8 (2,4) %, 
hvorav 3,6 (1,9) % var legemeldt sykefravær. Sykefraværet per 
3.kvartal var 4,4 (2,1) % og legemeldt sykefravær 3,4 (1,3) %. 
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Resultat per forretningsområde: 
3. kvartal Per 3. kvartal Året 

Mill. kroner 2022 2021 2022 2021 2021 

Resultat fra 
datterselskapene før skatt 

SpareBank 1 Forsikring AS -129 89 -155 293 893 

Fremtind konsern  452 740 790 2 408 3 085 

ODIN Forvaltning konsern* - - - 70 70 
SpareBank 1 Forvaltning 
AS* - - - -5 -5 

SpareBank 1 Factoring AS 22 16 69 51 72 

Modhi Finance konsern  -3 15 50 127 181 

SpareBank 1 Spleis AS -4 -5 -11 -10 -19

Konsernjusteringer -3 - -16 -14 -25
Sum resultat 
datterselskaper før skatt 335 856 727 2 919 4 254 

Kostnader morselskap -27 -25 -75 -67 -100

Netto finans morselskap -23 -17 -66 -45 -61

Andel tilknyttede selskap  3 3 9 10 13

Resultat før skatt 288 816 595 2 816 4 105 

Skattekostnad -81 -196 -151 -646 -855

Resultat etter skatt 207 621 444 2 170 3 250 
Kontrollerende interessers 
andel 89 425 238 1 527 2 414 

Ikke-kontrollerende 
interessers andel 118 196 205 643 835 

*ODIN Forvaltning konsern og SpareBank 1 Forvaltning AS er fra 1. mai 2021 et eget konsern direkteeid av 
SpareBank1-bankene og LO. Resultatene til ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Forvaltning AS er inkludert til 30. april 
2021. 

SPAREBANK 1 FORSIKRING 
SpareBank 1 Forsikring er et livsforsikringsselskap som leverer 
både individuelle og kollektive pensjonsforsikringer til bedrifter og 
enkeltpersoner. 

Resultatutvikling: 

3. kvartal Per 3. kvartal Året 

Mill. kroner 2022 2021 2022 2021 2021 

Risikoresultat 40 31 124 95 143 
Administrasjonsresultat -44 11 -111 -0 205 
Avkastningsresultat -462 99 -328 599 1 562 
Oppreservering 0 -0 0 33 -1 
Vederlag for rentegaranti 13 11 37 0 44

Samlet resultat før 
tilleggsavsetninger -454 153 -278 727 1 953 

Avsetning til tilleggsavsetninger -302
Resultat til kunder -42 -407 -1 104
Ufordelt resultat til kunder 341 -86 222 -576
   Avkastning finansielle 
eiendeler selskapsporteføljen -17 32 -101 191 406 
Andre inntekter og kostnader til 
selskapet 2 -10 -49 -59
Resultat før skatt -129 89 -155 293 894 
Skattekostnad 24 -17 35 -39 -116
Resultat  etter skatt -105 72 -120 254 778 

I 3. kvartal fikk SpareBank 1 Forsikring et resultat før skatt på minus 
129 (89) mill. kroner og minus 105 (72) mill. kroner etter skatt.  

Risikoresultatet i kvartalet ble 40 (31) mill. kroner. Det er 
tilfredsstillende erstatningsprosent for uførerisiko og etterlatte. 

Administrasjonsresultatet ble minus 44 (11). Gebyrinntekter i 3. 
kvartal var 16 mill. kroner lavere enn tilsvarende kvartal i fjor, og 
dette skyldes i hovedsak lavere gebyrer som følge av innføring av 
egen pensjonskonto. Forvaltningskapitalen har også falt fra 
årsskiftet noe som også medfører lavere gebyrinntekter.  
Driftskostnader og provisjoner var høyere enn tilsvarende kvartal i 
fjor. 

Kvartalets renteresultat ble minus 462 (99) mill. kroner. 
Verdijustering av eiendom bidro negativt, og netto finansinntekter 
i kollektivporteføljene ble minus med 353 mill. kroner.  

Avkastningen i aksjeporteføljen i den ordinære 
kollektivporteføljen var minus 2,8 %, mens avkastningen i 
renteporteføljen var minus 1,1 % for 3. kvartal isolert. Avkastning 
på finansielle eiendeler i selskapsporteføljen ble minus 17 (32) 
mill. kroner. Økt rentenivå har medført svak avkastning på 
selskapsporteføljen.  

Resultat før skatt per 3.kvartal ble minus 155 (293) mill. kroner. 
Resultatet etter skatt ble minus 120 (254) mill. kroner. Selskapets 
risikoresultat er forbedret sammenlignet med fjoråret, men svak 
verdiutvikling på finansielle eiendeler svekket 
avkastningsresultatet fra kollektivporteføljen og medførte også 
negativ avkastning på selskapets midler. Forfalte bruttopremier 
økte med 11,3 % i forhold til samme periode i fjor. 

Risikoresultat 
Risikoresultatet utgjorde 124 (95) mill. kroner per utgangen av 3. 
kvartal. Resultatforbedringen er i stor grad knyttet til 
uførepensjon og innskuddsfritak.  

Administrasjonsresultat 
Administrasjonsresultatet ble 111 mill. kroner svakere enn forrige 
år. Gebyrinntektene ble redusert med 11 %, og nedgangen drives i 
stor grad av lavere samlet gebyrnivå innen tjenestepensjon som 
følge av innføring av Egen Pensjonskonto (EPK). Driftskostnadene 
og provisjonskostnadene økte med til sammen 11 %. 

Avkastningsresultatet 
Avkastningsresultatet (finansinntekter i kundeporteføljene 
redusert med garantert avkastning) ble minus 328 mill. kroner, 
mot 599 mill. kroner året før. Pliktige renter utgjorde 335 mill. 
kroner, en reduksjon på 56 mill. kroner fra forrige år. Vederlaget 
for rentegarantien utgjorde 37 mill. kroner, mot 33 mill. kroner 
året før. 

SpareBank 1 Forsikring plasserer forvaltningskapitalen i aksjefond, 
obligasjons- og pengemarkedsfond, rentebærende papirer og 
eiendommer. Selskapet benytter i begrenset grad andre finansielle 
instrumenter. De finansielle eiendelene er delt inn i fem 
porteføljer. Selskapets kapital forvaltes i en egen selskaps-
portefølje. Forvaltningen av kundemidlene knyttet til individuelle 
spareforsikringer solgt før 1. januar 2008 forvaltes i en adskilt 
kollektivportefølje. Fripolisene forvaltes også i en adskilt kollektiv-
portefølje sammen med kundemidlene tilhørende ytelsespensjon. 
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I den ordinære kollektivporteføljen forvaltes midlene til øvrige 
produkter med kontraktsfastsatte forpliktelser. Den femte 
porteføljen er eiendelene knyttet til livsforsikring med 
investeringsvalg. En betydelig andel av plasseringene i kollektiv-
porteføljene er i eiendom, og obligasjoner som måles til amortisert 
kost i regnskapet. I kollektiv-porteføljene samlet har selskapet en 
aksjeandel på 13,6 %. Styring av forvaltningskapitalen skjer 
gjennom en modell der selskapets finansielle eksponering 
vurderes samlet. 

Eiendomsporteføljen består i hovedsak av kontor-eiendommer 
konsentrert til sentrale deler av Oslo. Det har vært 
verdiregulering på eiendommer i kollektivporteføljen og 
investeringsvalgporteføljen på minus 187 mill. kroner hittil i år. På 
samme tid i fjor var eiendommene i kollektivporteføljen 
verdiregulert med 216 mill. kroner. 

Avkastningen i selskapsporteføljen var minus 1,6 % per 
30.september, mens verdijustert avkastning i de tre kollektiv-
porteføljene for ordinær bestand, gammel individualbestand og
for fripoliser og ytelsespensjon var henholdsvis minus 4,2 %, minus 
2,8 % og minus 3,6 %. Bokført avkastning i disse porteføljene ble
henholdsvis minus 0,1 %, 2,7 % og minus 0,5 %.

Graf: Aktivaallokering per 30. september 2022: 

 

Kursreguleringsfondet i kollektivporteføljene utgjorde 1.859 mill. 
kroner ved utgangen av 3. kvartal mot 2.736 mill. kroner ved 
utgangen av 2021. 

Netto finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med 
investeringsvalg utgjorde 52.708 mill. kroner per 30. september 
2022. Midlene fordelte seg med 62,8 % i aksjefond, 27,8 % i 
obligasjonsfond, 1,8 % i eiendom og 7,6 % i pengemarkedsfond. 

Selskapet tilbyr ulike investeringsprofiler. For profiler som er aktivt 
forvaltet hadde ”Aktiv Aksjer” en avkastning ved utgangen av 3. 
kvartal 2022 på minus 16,1 %. Profilene ”Aktiv Offensiv 75”, ”Aktiv 
Moderat 50” og ”Aktiv Forsiktig 25” ga avkastning på henholdsvis 
minus 13,0 %, minus 10,2 % og minus 7,4 %. "Aktiv Renter" ga 
minus 4,6 %. Avkastningen er eksklusive forvaltningskostnad 

Selskapet tilbyr også indeksforvaltning og svanemerket 
forvaltning. Kapitalen med indeksforvaltning utgjorde 5,4 mrd. 
kroner ved utgangen av tredje kvartal. Kapital med svanemerket 
forvaltning utgjorde 1,7 mrd. kroner per 30. september. 
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Premieinntekter og erstatninger 
3. kvartal Per. 3. kvartal Året 

Mill. kroner 2022 2021 2022 2021 2021 

Individuelle rente-
/pensjonsforsikringer 1 3 6 6 8 

Individuelle 
kapitalforsikringer 1 1 4 4 5 

Kollektive 
pensjonsforsikringer 327 192 757 621 786 

Unit Link - Renteforsikringer 62 85 220 265 425 

Unit Link - 
Kapitalforsikringer 163 161 498 471 650 

Kollektive pensjonsforsikring 
med investeringsvalg 1 225 1 107 3 731 3 317 4 481 

Sum brutto forfalte 
premieinntekter 1 778 1 549 5 215 4 685 6 356 

Overførte premiereserver 
fra andre selskaper 1 070 2 825 3 677 7 144 10 636 

Avgitt gjenforsikringspremie -2 -2 -5 -5 -6 

Premieinntekter for egen 
regning 2 847 4 372 8 887 11 824 16 986 

Brutto premieinntekter, eksklusive tilflyttet kapital, var 5.215 
(4.685) mill. kroner per 30. september. 

Overførte premiereserver fra andre selskaper utgjorde 3.677 
(4.319) mill. kroner 

Salget i bedriftsmarkedet utviklet seg sterkt i årets første tre 
kvartaler, og økte med 28 % sammenlignet med tilsvarende 
periode i 2021, samlet for innskuddspensjon og hybridpensjon. 

Selskapets salgsvolumer for spareprodukter i personmarkedet var 
39 % lavere enn etter 3. kvartal forrige år. 

Brutto utbetalte erstatninger ble 1.346 mill. kroner, en økning på 
136 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. 

Soliditet og kapitalforhold 
Selskapets forvaltningskapital var 83 mrd. kroner per 30. 
september. Dette tilsvarte en reduksjon på 4,6 % fra årsskiftet. 

Selskapet anses å være godt kapitalisert sett opp mot kravene i 
Solvens II-regelverket. SpareBank 1 Forsikring benytter 
overgangsregler for forsikringsmessige avsetninger der 
markedsverdien av forpliktelsene fases gradvis inn over en periode 
på 16 år fra 2016. Solvensmarginen både med og uten bruk av 
overgangsregel var 183 % per 30. september. Solvensmarginen 
per 31. desember 2021 var 161 % både med og uten bruk av 
overgangsregel. Styret anser at selskapets forretningsmessige 
eksponering er godt tilpasset dets risikoevne. 

FREMTIND FORSIKRING KONSERN 
Fremtind Forsikring konsern er det ledende norske selskapet på 
salg av forsikring gjennom bank, til bankkunder og til medlemmer 
av LO-forbund. SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA har 
eierandeler på henholdsvis 65 % og 35 % i Fremtind Forsikring AS. 

Resultatutvikling: 

3. kvartal Per 3. kvartal Året 

Mill. kroner 2022 2021 2022 2021 2021 
Brutto opptjent premie 3 681 3 411 10 707 10 036 13 514 
Brutto påløpne 
erstatninger -2 236 -1 993 -6 828 -5 889 -7 974
Gevinst /tap tidligere år -32 43 28 192 184
Brutto driftskostnader -887 -802 -2 628 -2 421 -3 300
Andre  
inntekter/kostnader 6 48 9 54 77
Andre tekniske avsetninger -28 -16 -160 36 -44
Forsikringsresultat 504 690 1 128 2 008 2 457 
Netto finansinntekter -51 52 -322 401 618 
Andre kostnader -1 -2 -16 -1 10 
Resultat før skatt 452 740 790 2 409 3 085 
Skattekostnad -115 -181 -203 -571 -699
Resultat etter skatt 337 559 587 1 838 2 386 

Fremtind konsern fikk et 3. kvartalsresultat på 452 (740) før skatt 
og 337 (559) mill. kroner etter skatt. Forsikringsresultatet i 
kvartalet var 504 (690) mill. kroner. Dette ga en skadeprosent for 
kvartalet på 61,6 (57,2) % og en kostnadsprosent på 24,1 (23,5) %. 
Skadeprosentene for produktene Motor Privatmarked og Reise 
mer normaliserte etter opphevingen av koronarestriksjonene som 
medførte unormalt lave skadeprosenter for disse produktene i 3. 
kvartal i 2021. 

Finansinntektene ble minus 51 (52) mill. kroner i 3. kvartal. 
Finansavkastningen i tredje kvartal var  
- 0,3 prosent, mot 0,4 prosent i tilsvarende periode i fjor.
Avkastningen på holde-til-forfall obligasjoner og direkte
avkastning eiendom var omtrent på samme nivå som tilsvarende
periode i fjor. For obligasjoner til virkelig verdi, og aksjer er
avkastningen betydelig redusert sammenliknet med 3. kvartal
2021, hovedsakelig drevet av økte rentenivåer globalt og økt
usikkerhet og volatilitet i aksjemarkedene.

Resultat etter skatt hittil i år endte på 587 (1.838) mill. kroner. 
Resultatsvekkelsen skyldes både et svakere forsikrings- og 
finansresultat enn fjoråret. Forsikringsresultatet ble 1.128 (2.008) 
mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal, en forverring på 880 mill. 
kroner sammenlignet med fjoråret 

Skadeutvikling 
Per 3. kvartal var brutto skadeprosent 63,5 % mot 56,8 % i 
tilsvarende periode i 2021. Økningen i skadeprosent på 6,8 
prosentpoeng skyldes hovedsakelig en storbrann, og høyere 
innslag av naturskader enn i fjor, samt økning i underliggende 
skadeprosent for bransjene Reise og PM Bil som følge av økt 
mobilitet i samfunnet.  
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Selskapets brutto erstatningskostnader, som er summen av årets 
erstatninger og avviklingsgevinster, var 6.800 (5.696) mill. kroner. 

Årets brutto erstatningskostnader for Privatmarkedet, var 5.802 
(4.970) mill. kroner, mens for Bedriftsmarkedet var årets 
erstatningskostnader 909 (707) mill. kroner. I tillegg utgjorde 
brutto naturskade erstatninger 97 (32) mill. kroner.  

Driftskostnader 
Brutto kostnadsprosent var 24,5 (24,1) % per 30.september. 

Provisjonskostnadene økte med 155 mill. kroner sammenlignet 
med samme periode i fjor. Både lønnsomhets, -salgs og 
bestandsprovisjon har økt. 

Til tross for at driftskostnadene viser en økning i nominelle kroner 
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, reduseres 
driftskostnadsprosenten grunnet høyere opptjent premie. 

Premieutvikling 
Brutto premieinntekter var 10.707 (10.035) mill. kroner per 30. 
september, noe som tilsvarer en økning på 672 mill. kroner 
sammenlignet med samme periode i fjor. Premieinntekt for egen 
regning ble 7.788 (7.304) mill. kroner, noe som er en økning på 484 
mill. kroner. Det var negativt bidrag fra reassurandørene på minus 
2 (-43) mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal, som betyr at 
reassurandørenes andel av erstatningen er lavere enn det er betalt 
for beskyttelsen hittil i år. 

Konsernet har hatt en økning i premiebestanden på 865 mill. 
kroner hittil i år, hvorav 688 mill. kroner i privatmarkedet og 177 
mill. kroner i bedriftsmarkedet. Ved utgangen av 3. kvartal hadde 
Fremtind en total bestandspremie på 14.478 mill. kroner.  

Kapitalforvaltning og soliditet 
Fremtind konsern hadde netto finansinntekter på minus 322 (401) 
mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Den totale porteføljen 
hadde en finansavkastning på minus 1,8 (2,6) %.  Per 30. 
september var aksjeavkastningen minus 22,2 (16,7) %. 
Avkastningen på renteporteføljen endte på minus 1,9 % ved 
utgangen av september mot 0,9 % på samme tidspunkt i fjor.  Hittil 
i år har rentene og kredittspreadene økt i markedene, noe som vil 
bety en lavere verdi i periodene rentene stiger, men høyere 
forventet avkastning fremover. Totalavkastningen på 
eiendomsporteføljen ble 3,5 (5,9) % hittil i år. 

Både skadeselskapet, Fremtind Forsikring AS, og livselskapet, 
Fremtind Livsforsikring AS, anses å være godt kapitalisert sett opp 
mot de regulatoriske kravene i Solvens II -regelverket. 
Solvensmarginen per 30. september for foreløpig Fremtind 
Forsikring AS og Fremtind Livsforsikring AS var henholdsvis 222 % 
og 255 % mot 207 % og 208 % per 31. desember 2021. 

SPAREBANK 1 FACTORING AS 
SpareBank 1 Factoring AS tilbyr administrasjon, finansiering og 
kredittsikring av kundefordringer.  

Resultatutvikling: 

3. kvartal Per 3. kvartal Året 

Mill. kroner 2022 2021 2022 2021 2021 

Netto rente- og 
provisjonsinntekter 36 30 108 88 124 

Driftskostnader 14 13 38 37 50 

Tap på utlån 0 0 0 0 2 

Resultat før skatt 22 16 69 51 72 

Skattekostnad -6 -4 -17 -13 -18
Resultat etter skatt 17 12 52 38 54 

Resultatet før skatt var 22 mill. kroner i 3. kvartal, mot 16 mill. 
kroner i 3. kvartal i 2021. Resultat etter skatt var 17 (12) mill. 
kroner. Samlede netto inntekter var 36 (30) mill. kroner, noe som 
tilsvarer en økning på 20 % målt mot samme kvartal i fjor. 
Aktivitetsnivået hos klienter som ble påvirket av covid-19 ser nå ut 

til å ha tatt seg opp igjen. Dette har medført høyere factoringutlån. 

SpareBank 1 Factoring AS oppnådde et resultat før skatt på 69 (51) 
mill. kroner per 3. kvartal. Resultatet etter skatt ble 52 (38) mill. 
kroner. Utlånene har hatt en oppgang på 413 mill. kroner eller 25 
% mot samme periode i fjor.  Netto renteinntekter hadde en 
økning på 19 % sammenlignet med fjoråret, mens netto 
garantiinntekter hadde en økning på 27 %. 

MODHI FINANCE KONSERN 
Modhi Finance har sin virksomhet innen porteføljekjøp og 
porteføljeforvaltning og inndriving. Konserntallene inkluderer 
Modhi Collect AS og Modhi Norge AS som er 100 % eiet av Modhi 
Finance AS.  Modhi Finance er også etablert i Sverige med Modhi 
Holding AB, og finske Modhi Finland OY. 

Resultatutvikling: 

3. kvartal Per 3. kvartal Året 

Mill. kroner 2022 2021 2022 2021 2021 

Netto rente-og 
provisjonsinntekter 101 102 361 384 530 

Driftskostnader 104 87 311 257 350 

Resultat før skatt -3 15 50 127 180 

Skattekostnad 2 -4 -5 -37 -49

Resultat etter skatt -1 11 45 90 131 

Resultatet før skatt i 3. kvartal var minus 3 (15) mill. kroner og 
minus 1 (11) mill. kroner etter skatt. Resultatet er delvis preget av 
nedskrivning av porteføljeverdiene i 3. kvartal, mens det i fjor var 
en oppskrivning av porteføljeverdier i 3. kvartal.  

Modhi Finance konsern oppnådde et resultat før skatt på 50 (127) 
mill. kroner per 30. september. Resultatet etter skatt ble 45 (90) 
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mill. kroner. Det ble foretatt en oppskrivning av porteføljeverdiene 
i 1. kvartal på 17 mill. kroner, en nedskrivning på 3 mil. kroner i 2. 
kvartal og i 3. kvartal ble det foretatt en nedskrivning på 16 mill. 
kroner. Nedskrivningen i 3. kvartal knytter seg til oppjusterte 
prognoser for innfordring i de norske og svenske porteføljene. I 
fjor ble det foretatt en oppskrivning på 89 mill. kroner per. 30 
september. Drifts- og personalkostnader har økt i år som følge av 
fusjonsprosessen med Kredinor. 

Tredjeparts inkasso som foreløpig i hovedsak drives gjennom 
datterselskapet Modhi Norge, viser en stabil utvikling. 
Inntektssiden har blitt negativt påvirket av salærreduksjonen i 
Norge, men dette inntektsbortfallet har så langt blitt erstattet med 
andre inntekter. 

Modhi Finance AS ble fraregnet fra SpareBank 1 konsern 1. 
oktober 2022. Fra samme tidspunkt ble SpareBank 1 Gruppen AS 
eier av en 50 % aksjepost i Kredinor AS og selskapet anses som et 
felleskontrollert selskap. Regnskapsmessig vil SpareBank 1 
Gruppen AS ta inn 50 % av Kredinors resultat etter skatt i 
resultatregnskapet fremover. 

SPAREBANK 1 SPLEIS AS 
SpareBank 1 Spleis AS organiserer folkefinansiering ved å bidra til 
innsamling av midler til bestemte formål, eksempelvis klubber, 
foreninger og lag som har behov for penger til ulike tiltak. 

Resultatutvikling: 

3. kvartal Per 3. kvartal Året 

Mill. kroner 2022 2021 2022 2021 2021 

Driftsinntekter 1,8 1,8 5,3 7,3 9,4 

Driftskostnader -5,8 -6,3 -16,1 -17,7 -28,1

Driftsresultat -4,0 -4,5 -10,8 -10,4 -18,7

Netto finans 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Resultat før skatt -4,0 -4,5 -10,7 -10,4 -18,7

Resultat før skatt per 3. kvartal ble et underskudd på 10,7 mill. 
kroner. Selskapets inntekter var 5,3 mill. kroner som var en 
reduksjon på 2,0 mill. kroner sammenlignet med 
foregående år. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere 
ordinært innsamlet volum som derav gir lavere inntjening. I 
tillegg har Ukraina-spleiser som er startet før 1. september 
ikke blitt belastet med ordinære gebyrer. 

Samlede driftskostnader ble 16,1 mill. kroner.  Per 3. kvartal har 
SpareBank 1 Spleis AS 8.335 nye aktive spleiser og det er totalt blitt 
innsamlet 171,5 mill. kroner mot 164,1 mill. kroner i samme 
periode i fjor. 

SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) 
Driftskostnadene i SpareBank 1 Gruppen AS var 75 (67) mill. 
kroner, mens morselskapet hadde netto finanskostnader på 66 
(45) mill. kroner. Økningen skyldes både høyere nettogjeld og 
høyere rente sammenlignet med fjoråret.

UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET 

Krigen i Ukraina og økt spenningsnivå mellom Kina og USA har 
påvirket internasjonal handel og globale verdikjeder.  Det har 
synligjort avhengighet mellom land. Tiltakende frykt for resesjon i 
flere land, økt inflasjon og sentralbankenes reaksjon på dette har 
preget finansmarkedene hittil i år, med kraftig renteoppgang, økte 
risikopåslag og generelt høy usikkerhet. Dette har ført til at 
avkastningen fra renteporteføljene er negativ så langt i år, og økte 
renter har bidratt til et generelt verdifall for aksjer og andre aktiva 
globalt for forsikringsselskapene i konsernet. Imidlertid vil økte 
renter få en positiv effekt på selskapets avkastning på rentepapirer 
i tiden fremover. 

Høy prisvekst på innsatsfaktorer synliggjør betydningen av å ligge 
i forkant av forventet skadeinflasjon for å opprettholde en 
tilfredsstillende lønnsomhet. Fremtind overvåker utviklingen tett 
og jobber aktivt med å imøtekomme utvikling i skadeinflasjon, og 
vil gjennomføre nødvendige prisøkninger ved behov.  

Fremtind konserns resultat i 3.kvartal var ikke tilfredsstillende.  
Nedgangen sammenlignet med tilsvarende periode i fjor skyldes 
både svakere forsikrings- og finansresultat.   Den underliggende 
lønnsomheten vurderes likevel som tilfredsstillende og bekrefter 
god lønnsomhetsstyring og god risikoseleksjon. 

I juni kjøpte Fremtind 23,9 % av aksjene i SOS International A/S, en 
av Nordens ledende assistanse-organisasjoner. Ett av SOS 
Internationals hovedområde for tjenester er innenfor mobilitet; 
bilberging. Kjøpet vil bidra til en sterkere tilstedeværelse i 
reisemarkedet i stort, og det kan åpne muligheter innenfor 
mobilitet og skadeforebygging.  

Et annet viktig område for Fremtind er knyttet til bolig.  I 
forbindelse med boligkjøp tas det valg om både lån og forsikring.  
Derfor er boligbytte en svært viktig hendelse for både Fremtinds 
eierbanker og for Fremtind som forsikringsselskap.  I forbindelse 
med ikrafttredelsen av ny avhendingslov 1. januar 2022 
introduserte Fremtind produktet boligselgerforsikring.  Med salg 
av boligselgerforsikring gjennom bankenes eiendomsmeglere, vil 
Fremtind trolig bli den største aktøren i dette markedet. 
Fremtind har en ambisjon om å være ledende innenfor bærekraft 
i forsikringsbransjen, og har nylig lansert begrepet ‘sirkulær 
forsikring’ som en overbygging rundt deler av den kunde- og 
markedsrettede satsningen. 

Den målrettede satsingen på digitalisering for å sikre 
brukervennlige løsninger, fortsetter.  Løsningene er med på å legge 
grunnlaget for utvikling av nye produkter og tjenester, og for stadig 
mer effektive arbeidsprosesser.   

Basert på den gode underliggende lønnsomheten fra 
kjernevirksomheten, brukervennlige systemer, god kjennskap til 
kundenes behov, og sterk distribusjonskraft gjennom bankene og 
LO, står konsernet sterkt med tanke på å sikre tilfredsstillende 
lønnsomhet også fremover. 
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Til tross for et ikke tilfredsstillende resultat per 3. kvartal er styret 
tilfreds med den underliggende lønnsomheten i Fremtind og har 
tillit til at selskapet vil skape tilfredsstillende resultater i tiden 
fremover. 

SpareBank 1 Forsikring AS har en langsiktig strategisk satsing på 
pensjon i bedriftsmarkedet, som har bidratt til sterk vekst og 
markedets mest tilfredse tjenestepensjonskunder fire år på rad 
(Kilde: Aalunds Bedriftspensjon¬Barometer).  

SpareBank 1 Forsikring forventer at selskapets tilbud til en stadig 
voksende portefølje av bedriftskunder om å ta i bruk a-meldingen 
som ajourholdsløsning for deres tjenestepensjoner vil være et 
godt bidrag til høy kundetilfredshet også i tiden fremover. 
Selskapets tjenestepensjonsportefølje har vokst med over 1.200 
avtaler og 30.000 medlemmer i årets tre første kvartaler, som også 
har resultert i økte markedsandeler innen området.  Distribusjon 
gjennom SpareBank 1-bankene, og god oppmerksomhet fra 
forsikringsmeglere, som kåret selskapet til beste leverandør i to av 
tre kategorier under meglerforeningens kvalitetsundersøkelse for 
2022, gjør at selskapet forventer fortsatt vekst i 
tjenestepensjonsmarkedet. 

Gjennom sommeren har SpareBank 1 Forsikring sett umiddelbare 
positive effekter av SpareBank 1s økte fokus på kundeorienterte 
digitale løsninger innen sparemarkedet, hvor målet er å bli 
markedsledende. SpareBank 1 Forsikring forsvarte og forsterket 
sin markedslederposisjon innen individuell pensjonssparing (IPS) 
og selvvalgt egen pensjonskonto pr 2. kvartal 2022. Samarbeidet 
med LO om å tilby et helhetlig pensjonstilbud innenfor 
fordelskonseptet LOfavør, forventes å gi et betydelig bidrag til 
videre vekst. 

Lovendringer om garanterte pensjonsprodukter trådte i kraft 1. 
januar 2022 og innebærer endringer i muligheten for nedsettelse 
av utbetalingstiden på mindre fripoliser. Selskapet arbeider med 
tilpasninger til regelendringen 

Selskapet jobber målrettet med å forbedre 
administrasjonsresultatet gjennom fokus på fortsatt vekst og 
stram kostnadsstyring. 
Med et høyere rentenivå vil reinvesteringer i pensjonsporteføljene 
til SpareBank 1 Forsikring gjøres til høyere avkastning, noe som vil 
være gunstig for langsiktig sparing, gjennom økt avkastning og 
dermed høyere utbetalinger til kunder og eier over tid. SpareBank 
1 Forsikring har en langsiktig kapitalforvaltningsstrategi og 
tilfredsstillende kundebuffer. Samlet anses selskapet å være i 

stand til å levere tilstrekkelig bokført avkastning i 
kollektivporteføljene for året som helhet, til tross for krevende 
finansmarkeder hittil i år. 
 
SpareBank 1 Factoring AS tilstreber å tilby optimale 
arbeidskapitalløsninger knyttet til fordringer, men vil ikke 
finansiere fordringer som har tilknytning til Russland eller Ukraina, 
og selskapet følger med på hvordan dette vil påvirke klientene på 
lengre sikt. Selskapet har høy fokus på medarbeiderkompetanse, 
digitalisering, innovasjon, og høy standard på supplerende 
produkter. Dette gjør selskapet rustet til å møte kundenes økende 
behov for factoring som arbeidskapitalløsning. 
 
Aktiviteten og utlånsvolumet viste en god utvikling hittil i år, og det 
er grunn til å anta at denne positive utviklingen fortsetter i 2022 
og at dette vil påvirke selskapets inntjening positivt.  Det forventes 
også at forsterket samarbeid med BM-miljøene i SpareBank 1-
bankene, vil kunne bidra til at selskapet tar ytterligere 
markedsandeler. 
 
Finanstilsynet ga den 30. september tillatelse til at Modhi 
konsernet og Kredinor konsernet kunne slåes sammen med 
virkning fra 1. oktober. Fra samme dato foretok SpareBank 1 
Gruppen AS et tingsinnskudd av Modhi konsernet og deltok i tillegg 
i en emisjon. Dette medførte at SpareBank 1 Gruppen AS ble eier 
av 50 % av aksjene i det nye sammenslåtte Kredinor konsernet. 
Den andre 50 % andelen er eiet av Kredinorstiftelsen. Fra 1. 
oktober er ikke Modhi Finance AS lenger et datterselskap av 
SpareBank 1 Gruppen AS. Fraregning av Modhi Finance AS per 1. 
oktober har gitt en gevinst på om lag 419 mill. kroner i 
morselskapet SpareBank 1 Gruppen AS og en gevinst på om lag 375 
mill. kroner i konsernregnskapet. Gevinstene får effekt på 
resultatet i 4. kvartal. Det fusjonerte selskapet ble en 
felleskontrollert virksomhet fra 1. oktober.  

 

 
 
 

Regnskapet per 30. september 2022 er ikke revidert. 
 
Oslo, 19.oktober 2022 
Styret i SpareBank 1 Gruppen AS
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RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN 
 
Konsernet      

      

Mill. kroner 01.01. -
30.09.2022 

01.01. -
30.09.2021 3. kv 2022 3. kv 2021 

01.01 -
31.12.2021 

Premieinntekter skadeforsikring  7 672 7 188 2 666 2 458 9 676 
Premieinntekter livsforsikring  11 757 14 499 3 782 5 249 20 558 
Netto premieinntekter forsikring  19 429 21 686 6 448 7 707 30 234 
Renteinntekter  434 397 139 105 568 
Rentekostnader  -188 -135 -72 -43 -201 
Netto renteinntekter  246 262 67 62 366 
Provisjonsinntekter  45 356 14 -7 401 
Provisjonskostnader  -1 446 -1 396 -485 -409 -1 877 
Netto provisjonsinntekter  -1 401 -1 040 -471 -416 -1 477 
Netto inntekter fra finansielle instrumenter til 
virkelig verdi over resultatet -9 441 5 096 -1 584 176 6 932 

Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 270 226 97 79 309 
Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall  17 30 4 7 36 
Netto inntekter investeringseiendommer  -13 642 -257 82 1 716 
Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 0 0 - - 0 
Andre inntekter  187 173 60 57 253 
Sum netto inntekter  9 295 27 075 4 363 7 753 38 369 
Forsikringsytelser og erstatninger i skadeforsikring 5 064 4 274 1 735 1 462 5 854 
Endringer i andre tekniske avsetninger og 
sikkerhetsavsetninger mv. i skadeforsikring -88 -44 -44 -29 -40 

Forsikringsytelser og erstatninger i livsforsikring 6 392 7 994 1 641 3 190 11 392 
Endringer i avsetninger i livsforsikring -4 932 9 795 -34 1 616 14 031 
Tap på utlån, garantier mv  0 - 0 - 2 
Driftskostnader  1 926 1 863 669 567 2 538 
Avskrivninger og nedskrivninger  334 331 110 106 439 
Andre kostnader  12 54 1 27 61 
Sum kostnader  8 708 24 268 4 079 6 939 34 277 

Driftsresultat  586 2 807 285 814 4 092 

Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og 
felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter 
egenkapitalmetoden 

9 10 3 3 13 

Resultat før skattekostnad  595 2 816 288 816 4 105 
Skattekostnad  151 646 81 195 854 
Resultat etter skatt  444 2 170 207 621 3 250 

      
Kontrollerende interesses andel 238 1 527 89 425 2 415 
Ikke-kontrollerende interesses andel 205 643 118 196 835 
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RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN (forts.) 
 

Morselskapet      
      

Mill.kroner 

01.01.-
30.09.2022 

01.01.-
30.09.2021 3. kv 2022 3. kv 2021 01.01 - 

31.12.2021 

Renteinntekter   58  21  23  6  36 
Rentekostnader  -124 -66 -46 -23 -95 
Netto renteinntekter  -66 -45 -23 -17 -60 
Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper  2 697  923  -   -   923 
Andre inntekter   0  0  -   0  0 
Sum netto inntekter   2 631  878 -23 -17  863 

      
Driftskostnader   72  66  26  25  97 
Avskrivninger og nedskrivninger   3  2  1  1  11 
Andre kostnader   0  0  -   0  1 
Sum kostnader   75  67  27  25  109 
Driftsresultat   2 556  811 -50 -42  754 
Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og 
felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter 
egenkapitalmetoden  9  10  3  3  12 
Resultat før skattekostnad   2 564  820 -48 -39  766 
Skattekostnad   258  67 -13 -10  55 
Resultat etter skatt   2 306  753 -35 -29  711 
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UTVIDET RESULTATREGNSKAP 
 
Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 
 

Konsernet    
    Mill. kroner 30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021 
    
Resultat fra resultatregnskapet 444 2 170 3 250 

    
OPPSTILLING AV ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER    
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet:    
Revaluering eiendom 71 14 36 
Skatt -18 -4 -9 
Sum 53 11 27 

    
Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet:    
Omregningsdifferanse -1 -2 -1 
Skatt - - - 
Sum -1 -2 -1 

    
Andre inntekter og kostnader (etter skatt) 52 8 26 

    
Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 495 2 179 3 276 

    
Andel kontrollerende interesse 290 1 536 2 442 
Andel ikke-kontrollerende interesse 205 643 835 

    
    
    
Morselskapet    

    
Mill. kroner 30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021 

    
Resultat fra resultatregnskapet 2 306 753 711 

    
Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet:    
Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg - - - 
Sum - - - 
Andre inntekter og kostnader (etter skatt) - - - 
Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 2 306 753 711 
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BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN 

Morselskapet  Konsernet  
30.09.2022 31.12.2021 Mill. kroner 30.09.2022 31.12.2021  

      
  EIENDELER    

88 48 Eiendel ved utsatt skatt - -  
- - Goodwill 1 975 1 975  
0 0 Andre immaterielle eiendeler 1 583 1 565  

9 633 8 499 Investering i datterselskaper 0 0  
197 198 Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 392 205  

10 10 Eiendom, anlegg og utstyr 1 533 1 495  
- - Fordring på reassurandør 874 817  
0 5 Andre eiendeler 70 87  
- - Investeringseiendommer 8 923 9 130  
- - Obligasjoner holdt til forfall 658 850  
- - Obligasjoner til amortisert kost 13 183 11 396  
5 5 Verdipapirer – tilgjengelig for salg 6 6  

1 085 2 426 Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner 5 440 5 083  
- - Verdipapirer til virkelig verdi 78 347 83 465  
- - Finansielle derivater 12 162  

30 19 Finansielle eiendeler 1 495 897  
25 28 Bruksrett anleggsmiddel 66 86  

- - Fordring på forsikringstaker 3 641 3 262  
1 069 368 Bankinnskudd og kontanter 3 085 3 702  

12 143 11 606 SUM EIENDELER 121 283 124 183  
      
  EGENKAPITAL OG GJELD    

3 251 3 251 Innskutt egenkapital 3 251 3 251  
3 176 1 565 Opptjent egenkapital 7 692 8 121  

- - Annen egenkapital - ikke resultatført - -  
- - Ikke-kontrollerende eierinteresser 3 187 3 771  

6 427 4 815 Sum egenkapital 14 130 15 143  
      
      

1 255 1 253 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 1 505 1 503  
- - Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring 82 435 87 164  
- - Premie og erstatningsavsetninger i skadeforsikring 9 994 9 159  
- - Netto pensjonsforpliktelser - -  
- - Forpliktelse ved utsatt skatt 520 615  
- - Betalbar skatt 801 1 025  
- - Gjeld vedrørende gjenforsikring 8 16  
- - Finansielle derivater 1 462 354  

26 28 Avsetning leieforpliktelse 76 88  
66 40 Finansielle forpliktelser 4 295 3 445  

8 21 Andre forpliktelser 217 229  
4 362 5 448 Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner 5 839 5 442  

      
12 143 11 606 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 121 283 124 183  
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BEVEGELSE I EGENKAPITAL 
Konsernet      

Mill. kroner Aksjekapital Overkurs Opptjent Egenkapital 
Ikke 

kontrollerende 
interesser 

Sum Egenkapital 

      
Egenkapital per 01.01.2021 2 156 1 244 7 889 3 238 14 528 

      
Årets resultat - - 1 527 643 2 170 
Årets utvidede resultat - - 9 1 10 
Årets totalresultat - - 1 536 644 2 180 

      
Kapitalforhøyelse - - - - - 
Fisjon av ODIN pr 01.05.2021 (95) (55) (282) - (432) 
Utbetalt utbytte - - (1 876) (292) (2 168) 
Mottatt konsernbidrag - - - - - 

Transaksjoner med ikke kontrollerende interesser - - - - - 

Sum transaksjoner med aksjeeiere (95) (55) (2 158) (292) (2 600) 
      
Justering resultatandeler SB1Forvaltning frem til 
tidspunkt for mottatt konsesjon   9  9 

Andre føringer direkte mot egenkapital - - (1) (0) (1) 
Korrigering tidligere år - - (33) - (33) 
Andre føringer direkte mot egenkapital - - (25) (0) (25) 

      
Egenkapital per 30.09.2021 2 062 1 189 7 242 3 590 14 083 

      
      
Egenkapital per 01.01.2022 2 062 1 189 8 121 3 771 15 143 

      
Årets resultat - - 238 205 444 
Årets utvidede resultat - - 37 14 52 
Årets totalresultat - - 276 220 495 

      
Utbetalt utbytte - - (701) (802) (1 503) 
Transaksjoner med ikke kontrollerende interesser - - - - - 
Sum transaksjoner med aksjeeiere - - (701) (802) (1 503) 

      
Andre føringer direkte mot egenkapital - - (4) (1) (5) 
Korrigering tidligere år - - - - - 
Andre føringer direkte mot egenkapital - - (4) (1) (5) 

      
Egenkapital per 30.09.2022 2 062 1 189 7 692 3 187 14 130 
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BEVEGELSE I EGENKAPITAL 
Morselskapet    
Mill. kroner Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital 

     
Egenkapital per 01.01.2021 2 156 1 244 2 765 6 166 

     
Årsresultat - - 753 753 
Årets utvidede resultat - - - - 
Årets totalresultat - - 753 753 

     
Kapitalforhøyelse - - - - 
Utfisjonering av ODIN per 01.05.2021 -95 -55 -35 -185 
Utbetalt utbytte  - - -1 876 -1 876 
Sum transaksjoner med aksjeeiere -95 -55 -1 912 -2 061 

     
Egenkapital per 30.09.2021 2 062 1 189 1 607 4 858 

     
     
Egenkapital per 01.01.2022 2 062 1 189 1 565 4 815 

     
Årsresultat - - 2 306 2 306 
Årets utvidede resultat - - - - 
Årets totalresultat - - 2 306 2 306 

     
Kapitalforhøyelse - - - - 
Utbetalt utbytte  - - -701 -701 
Sum transaksjoner med aksjeeiere - - -701 -701 

     
Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - 
Korrigeringer tidligere år - - 6 6 
Andre føringer direkte mot egenkapital - - 6 6 

     
Egenkapital per 30.09.2022 2 062 1 189 3 176 6 427 
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
Morselskapet 2022  Konsernet 2022 

01.01 -
30.09.2022 

01.01 -
30.09.2021 

01.01 -
31.12.2021 Mill. kroner 

01.01-
30.09.2022 

01.01-
30.09.2021 

01.01-
31.12.2021 

   Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter    
2 306 753 712 Resultat etter skattekostnad 444 2 170 3 250 

-2 697 -923 -923 Utbytte og konsernbidrag - -0 -0 

-15 -10 -12 
Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert 
virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden  -15 -10 -12 

3 0 0 Avskrivninger og nedskrivninger  323 300 394 
- - - Verdiregulering investeringseiendom 273 -405 -1 409 
- - - Verdiendring av verdipapirer til virkelig verdi 483 -102 68 
- - - Gevinst(-)/tap ved avgang investering i eiendom, anlegg og utstyr -1 16 16 
- - - Gevinst(-)/tap ved avgang investering i aksjer tilgjengelig for salg - 26 26 

43 45 60 Netto renteinntekter/rentekostnader -179 -262 -366 
-75 -62 -90 Betalte rentekostnader -113 -131 -198 
36 21 36 Mottatte renteinntekter 230 399 570 

- - - Økning fordring på reassurandør - - 91 
 - - Reduksjon fordring på reassurandør -57 -10 - 

- - -312 Økning av utlån til kunder -428 -480 -2 183 
- 181 - Reduksjon av utlån til kunder 71 -47 646 
- - - Endring i forsikringstekniske avsetninger -3 885 10 345 14 458 
- 1 373 912 Økning innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner - - - 

1 341 -486 -233 Endring i andre tidsavgrensningsposter 732 -995 -295 
- - - Økning av verdipapirer til virkelig verdi  5 893 - - 
- - - Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi  - -9 799 -11 802 

-1 088 - - Tilgang  av verdipapirer som holdes til forfall -1 912 -1 010 -1 604 
-31 - - Vederlag  av avhending verdipapirer som holdes til forfall 383 614 625 

-177 892 149 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2 240 622 2 274 
   Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter    

-1 034 - - Utbetaling av konsernbidrag  - - - 
2 714 936 936 Mottatt utbytte og konsernbidrag 17 13 13 
-100 - - Tilgang investering i datterselskap  - - - 

- 147 -43 Avgang investering i datterselskap - - - 
- - - Tilgang goodwill - -6 -3 
- - - Avgang goodwill - 90 90 
- - - Tilgang investeringseiendom -66 -135 -153 
- - - Tilgang av immaterielle eiendeler -277 -98 -83 

-0 -0 -1 Tilgang av egne eiendom anlegg og utstyr -24 -42 -44 
- - - Vederlag av egne eiendom anlegg og utstyr 0 13 13 

1 579 1 083 892 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -350 -166 -167 
   Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    

- - 1 250 Innbetalinger av ansvarlig lånekapital - - -1 283 
- - -283 Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital - - 1 250 

-701 -1 876 -1 876 Utbetaling av utbytte -1 503 -2 168 -2 168 
- - - Innbetalinger av lån og innskudd fra kredittinstitusjoner - 513 261 
- - - Utbetalinger av lån og innskudd fra kredittinstitusjoner -1 004 - - 

-701 -1 876 -909 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -2 507 -1 656 -1 940 
702 99 133 Netto kontantstrøm for perioden -617 -1 199 166 
368 235 235 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 01.01. 3 702 3 536 3 536 

1 069 334 368 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per utgangen av 
perioden 3 085 2 336 3 702 
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NOTE 1- REGNSKAPSPRINSIPPER 
 

Regnskapene per 3.kvartal 2022 for konsernet inkluderer SpareBank 1 Gruppen AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. 
Regnskapet er satt opp i overensstemmelse med IAS 34 «Delårsrapportering». Regnskapet per 3. kvartal 2022 inneholder ikke all 
informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap.  Konsernet har ikke foretatt vesentlige endringer i anvendte regnskapsprinsipper og 
beregningsmetoder i 2022 utover det som fremkommer av avsnittet under. En beskrivelse av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder 
som er benyttet ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsrapporten for 2021. Års- og delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med 
IFRS godkjent av EU. 

  
 
NOTE 2- ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER 
 
Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres 
løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses rimelig under 
nåværende omstendigheter. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt i samsvar med det endelige 
utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler 
og gjeld er drøftet i note 3 i årsrapporten for 2021.  
  
 
NOTE 3- NÆRSTÅENDE PARTER 
 
Det overordnede prinsipp for transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og nærstående parter er at disse skal være i samsvar med 
vanlige forretningsmessige vilkår. For tjenester kjøpt direkte fra konsernselskaper, samt for fellestjenester som SpareBank 1 Gruppen AS 
kjøper fra datterselskaper og Alliansen gjennom SpareBank 1 Utvikling DA benyttes kostnadsdelingsprinsippet uten fortjenestepåslag. For 
øvrige transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og konsernselskaper benyttes påslag og markedsmessige vurderinger for å fastsette 
prisen på transaksjoner. 
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NOTE 4- SEGMENTINFORMASJON 
 

  
Livsforsikrings-virksomhet Skadeforsikrings-virksomhet 

Inkasso og 
factoringvirksomhet Øvrig virksomhet 2) Konsernposteringer Sum   

Mill. kroner  30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 
              

Sum inntekter 1  162 17 267 8 734 9 205 469 472 2 636 1 030 (2 707) (1 073) 9 295 27 075 

Segmentresultat  (155) 293 790 2 408 119 178 2 545 934 (2 713) (1 076) 586 2 807 
Resultat etter skatt  (120) 254 587 1 837 97 129 2 296 880 (2 416) (981) 444 2 170 
Minoritetens andel av 
resultat  - - - - - - - - (205) (643) (205) (643) 

Eiendeler pr. segment  82 971 83 399 30 736 30 500 5 996 4 363 12 191 11 196 (10 612) (10 811) 121 283 118 648 

Sum forpliktelser  77 154 77 987 21 629 20 244 4 099 3 019 5 740 6 315 (1 470) (3 000) 107 153 104 565 
 

1 Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert.  
 
SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering. 
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NOTE 5- PENSJONSORDNING 
 
 De ansatte i SpareBank 1 Gruppen konsern har enten hybridpensjon eller innskuddspensjon. Det foreligger kun noen få usikrede 
lederpensjoner. 

  

NOTE 6- FINANSIELLE DERIVATER 
 
GENERELL BESKRIVELSE    
Valutaterminforretninger: Avtaler om å kjøpe eller selge et bestemt valutabeløp på et fremtidig tidspunkt til en avtalt vekslingskurs mot 
en annen valuta.    
 
Rentebytteavtaler: Avtaler om å bytte rentebetingelser over en på forhånd avtalt periode og til et avtalt beløp 
 
Opsjoner: Avtale hvor selger gir kjøper rett, men ikke plikt til enten å selge eller kjøpe et finansielt instrument eller valuta før eller på et 
bestemt tidspunkt og til en forhåndsavtalt pris. 
 
Alle derivater blir bokført til virkelig verdi over resultatet. Gevinster blir ført som eiendeler og tap ført som gjeld for alle rentederivater. 
 

Konsernet 3. kvartal 2022   

Mill. kroner Virkelig verdi eiendeler Virkelig verdi forpliktelser 
Aksjeinstrumenter   
Aksje swap 0 0 

   
VALUTAINSTRUMENTER   
Valutainstrumenter - 1 409 
Valutaterminer - 1 409 

   
RENTEINSTRUMENTER   
Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross count) 6 46 
Andre rentekontrakter 6 7 
Sum renteinstrumenter 12 53 
Sum finansielle derivater 12 1 462 

 
KONSERNET 2022   
Oppstilling vedrørende motregningsrett 3. kvartal 2022  
Finansielle eiendeler   
Instrument Brutto balanseført beløp Nettobeløp i balansen 
Aksjeinstrumenter 0 0 
Valutainstrumenter 0 0 
Renteinstrumenter 12 12 
Sum 12 12 

   
Finansielle forpliktelser   
Instrument Brutto balanseført beløp Nettobeløp i balansen 
Aksjeinstrumenter 0 0 
Renteinstrumenter 53 53 
Sum 1 462 1 462 
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KONSERNET 2021   
Finansielle eiendeler   

Instrument Brutto balanseført beløp Nettobeløp i balansen 
Aksjeinstrumenter 90 90 
Valutainstrumenter 66 66 
Renteinstrumenter 6 6 
Sum 162 162 

   
Finansielle forpliktelser   
Instrument Brutto balanseført beløp Nettobeløp i balansen 
Aksjeinstrumenter 90 90 
Renteinstrumenter 22 22 
Sum 354 354 
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NOTE 7- VERDSETTELSESHIERARKI 
 

Konsernet 3. kvartal 2022 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3  

Mill. kroner 
Kvoterte priser i 
aktive markeder 

Verdsettelses-
teknikk basert på 

observer-bare 
markedsdata 

Verdsettelses-
teknikk basert på 

ikke obser-verbare 
markedsdata Sum 

     
Verdipapirer – tilgjengelig for salg - 5 1 6 
Verdipapirer - utpekt til virkelig verdi over resultat 61 418 16 410 519 78 347 

Herav aksjer og andeler 37 876 - 519 38 395 
Herav obligasjoner og sertifikater 23 543 15 286 - 38 829 
Herav andre verdipapirer - 1 124 - 1 124 

Finansielle derivater - 12 - 12 
Herav aksjeinstrumenter - - - - 
Herav valutainstrumenter - - - - 
Herav renteinstrumenter - 12 - 12 

Sum eiendeler 61 418 16 427 521 78 366 
      
Finansielle derivater - 1 462 - 1 462 

Herav aksjeinstrumenter - - - - 
Herav valutainstrumenter - 1 409 - 1 409 
Herav renteinstrumenter - 53 - 53 

Sum forpliktelser - 1 462 - 1 462 
     
Avstemming av nivå 3     

FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI Aksjer og andeler 
Obligasjoner og 

sertifikater 
Andre 

verdipapirer 
Inngående balanse 213 - - 
Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter resultatført 23 - - 
Tilgang/kjøp 284 - - 
Utgående balanse 521 - - 

     
 

Total gevinster og tap realiserte og urealisert som er ført over resultatet     

Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat -5 049 -1 636 -2 755 

Sum total gevinster og tap realiserte og urealisert som er ført over 
  

-5 049 -1 636 -2 755 
Total gevinster og tap urealisert som er ført over resultatet    

Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat -385 -1 686 -1 385 

Sum total gevinster og tap urealisert som er ført over resultatet -385 -1 686 -1 385 
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Konsernet 2021 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3  

Mill. kroner 
Kvoterte priser i 
aktive markeder 

Verdsettelses-
teknikk basert på 

observerbare 
markedsdata 

Verdsettelses-
teknikk basert på 

ikke observerbare 
markedsdata Sum 

Verdipapirer – tilgjengelig for salg - 5 1 6 
Verdipapirer - utpekt til virkelig verdi over resultat 65 211 18 043 212 83 465 

Herav aksjer og andeler 41 772 - 212 41 984 
Herav obligasjoner og sertifikater 23 439 17 474 - 40 913 
Herav andre verdipapirer - 569 - 569 

Finansielle derivater - 162 - 162 
Herav aksjeinstrumenter - 90 - 90 
Herav valutainstrumenter - 66 - 66 
Herav renteinstrumenter - 6 - 6 
Sum eiendeler 65 211 18 210 213 83 634 

     
Finansielle derivater - 354 - 354 

Herav aksjeinstrumenter - 90 - 90 
Herav renteinstrumenter - 22 - 22 

Sum forpliktelser - 354 - 354 
     
Avstemming av nivå 3     

FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI Aksjer og andeler 
Obligasjoner og 

sertifikater 
Andre 

verdipapirer 
Inngående balanse 204 - - 
Reklassifisering - - - 
Tilgang/kjøp - - - 
Utgående balanse 213 - - 

     
Total gevinster og tap realiserte og urealisert som er ført over resultatet     
Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat 6 928 133 -128 
Sum total gevinster og tap realiserte og urealisert somer ført over resultatet  6 928 133 -128 
Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat 180 -1 248 -867 
Sum total gevinster og tap urealisert som er ført over resultatet 180 -1 248 -867 

     
 

 
Hoveddelen av selskapets finansielle eiendeler er vurdert til virkelig verdi. Virkelig verdi er det beløpet den enkelte eiendel kan omsettes 
for i en velordnet transaksjon mellom markedsaktører på måletidspunktet under de gjeldende markedsforhold. 

Ved beregning av virkelig verdi benyttes ulike metoder og teknikker avhengig av type finansielle eiendeler og i hvilken grad de handles i 
aktive markeder. Eiendelene klassifiseres i sin helhet i en av tre verdsettelsesnivåer basert på det laveste nivå av 
verdsettelsesinformasjon som er betydningsfull for verdsettelsen av eiendelen. 

Nivå 1 
Kvoterte priser i aktive markeder anses som det beste estimat på en eiendels virkelige verdi.  Eiendeler klassifiseres i nivå 1 dersom 
virkelig verdi er fastsatt basert på priser som er enkelt og regelmessig tilgjengelige og representerer faktiske og regelmessige 
forekommende markedstransaksjoner på en armlengdes avstand. 
 
Følgende finansielle eiendeler er klassifisert under nivå 1 

• Andeler i aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond 
• Børsnoterte aksjer, statsobligasjoner og statssertifikater med fast avkastning 
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Nivå 2 
Når kvoterte priser i aktive markeder ikke er tilgjengelige, fastsettes virkelig verdi for eiendelen ved hjelp av verdsettelsesmetoder som 
baserer seg på observerbare markedsdata. Eiendeler klassifiseres i nivå 2 dersom virkelig verdi er fastsatt med referanse til priser som 
ikke er kvoterte, men som er observerbare enten direkte (som priser) eller indirekte (derivert fra priser). 
 
Følgende finansielle instrumenter er klassifisert under nivå 2 

• Valutaterminer og fremtidige renteavtaler hvor virkelig verdi er derivert fra verdien av underliggende instrument 
• Obligasjoner og sertifikater som ikke er noterte, eller er noterte, men hvor det ikke forekommer regelmessige transaksjoner. De 

unoterte instrumentene verdsettes basert på observerbare rentekurver og estimert kredittspread der hvor det er aktuelt 
 

Nivå 3 
Når verken kvoterte priser i aktive markeder eller observerbare markedsdata er tilgjengelige, fastsettes virkelig verdi ved hjelp av 
verdsettelsesteknikker som ikke er basert på observerbare markedsdata. Eiendeler klassifiseres i nivå 3 dersom virkelig verdi er fastsatt 
uten å være basert på verken kvoterte priser i aktive markeder eller observerbare markedsdata.  

Følgende finansielle instrumenter er klassifisert under nivå 3 
For Fremtind Forsikring AS 

• I kategorien inngår andeler i eiendomsfondet DNB Scandinavian Property Fund DA og private equity-investeringer.  
For SpareBank 1 Forsikring AS 

• Aksjer tilgjengelig for salg og private equity er klassifisert under nivå 3.  
• Investeringer i eiendom som er klassifisert under nivå 3 er omtalt i den årlige noten 22 Investeringseiendommer. 
• Bevegelser mellom nivåene skjer når karakter rundt input til verdsettelse endrer seg.  
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NOTE 8- VERDIPAPIRER TIL VIRKELIG VERDI 
 

Konsernet   
AKSJER OG ANDELER 3. kvartal 2022 2021 

Mill. kroner Bokført verdi/ 
virkelig verdi 

Bokført verdi/ 
virkelig verdi 

   
Aksjer og andeler til virkelig verdi 38 160 41 772 

   
   
OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER 3. kvartal 2022 2021 

Mill. kroner Bokført verdi/ 
virkelig verdi 

Bokført verdi/ 
virkelig verdi 

Norske   
Sum norske obligasjoner og sertifikater 30 910 33 281 

   
Utenlandske   
Sum utenlandske obligasjoner og sertifikater 7 919 7 632 

   
Sum obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi 38 829 40 913 

   
   
ANDRE VERDIPAPIRER 3. kvartal 2022 2021 

Mill. kroner Bokført verdi/ 
virkelig verdi 

Bokført verdi/ 
virkelig verdi 

   
Eiendomsfond 235 212 
Andre finansielle eiendeler 1 124 415 
Sum andre finansielle verdipapirer til virkelig verdi 1 359 780 

   
   
Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi 78 347 125 159 
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NOTE 9- NØKKELTALL PER KVARTAL 
 

 
3. kv      
2022 

2. kv      
2022 

1. kv      
2022 

4. kv      
2021 

3. kv      
2021 Året 2021 

SpareBank 1 Gruppen konsern       
Resultat etter skatt (MNOK) 207 142 94 1 080 621 3 250 
Egenkapitalavkastning hiå. (%) annualisert 4.0% 3,3 % 2,5 % 21,9 % 20,2 % 21,9 % 

       
SpareBank 1 Forsikring       
Risikoresultat (MNOK)  40 26 58 48 32 143 
Administrasjonsresultat (MNOK)  -44 -34 -32 206 11 205 
Avkastningsresultatet (MNOK)  -462 -74 208 963 99 1561 
Resultat etter skatt (MNOK)  -105 -18 3 524 72 778 

       
Fremtind Forsikring konsern       
Forsikringsresultat (MNOK) 504 461 162 450 690 2 457 
Netto finansinntekter(MNOK) -52 -233 -38 217 52 618 
Resultat etter skatt (MNOK) 337 170 79 550 560 2 386 
Brutto skadeprosent (%) 61,6 % 59,0 % 70,1 % 60,2 % 57,2 % 57,6 % 
Brutto kostnadsprosent (%) 24,1 % 25,2 % 24,4 % 25,3 % 23,5 % 24,4 % 
Brutto combined ratio (%) 85,7 % 84,2 % 94,5 % 85,5 % 80,7 % 82,1 % 

       
Fremtind Forsikring ( skadeselskapet)       
Bestandspremie ved utgangen av kvartalet 14 478 14 223 13 832 13 614 13 390 13 614 

       
       
       
 



 

 

 


