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Resultatutvikling per 1. kvartal 2021
▪ Konsernresultat før skatt i 1. kvartal ble 683 (-942) 1  mill. 

kroner.  Det gode resultatet skyldes i all hovedsak meget godt 

forsikringsresultat i Fremtind Forsikring konsern og høye 

finansinntekter. Annualisert egenkapitalavkastning etter 

skatt ble 13,7 (-27) % hittil i år.  

 

▪ SpareBank 1 Forsikring AS hadde et resultat før skatt på minus 

26 (-252) mill. kroner.  Selskapet hadde svakt risikoresultat 

dette kvartalet grunnet økte uføreavsetninger. 

 

▪ Fremtind Forsikring konsern hadde et resultat før skatt på 624 

(-659) mill. kroner.  Det gode resultatet skyldes både et godt 

forsikrings- og finansresultat. Skadeprosentene på både PM 

bil og Reise har utviklet seg positivt.  

 

▪ ODIN Forvaltning konsern oppnådde et resultat før skatt på 

48 (25) mill. kroner. Økt forvaltningskapital, blant annet som 

følge av god netto nytegning, medførte høyere 

forvaltningshonorarer. 

 

▪ SpareBank 1 Factoring AS hadde et resultat før skatt på 15 

(19) mill. kroner. 

 

▪ Modhi Finance konsern hadde et resultat før skatt på 78 (-47) 

mill. kroner. Det er foretatt oppskriving av porteføljeverdiene 

med 76  mill. kroner. 

 
 

RESULTAT SPAREBANK 1 GRUPPEN 

SpareBank 1 Gruppen fikk et resultat før skatt på 683 (-942) mill. 

kroner. Resultatbidraget fra datterselskapene utgjorde 717  (-

928) mill. kroner.  

 
Utvikling i konsernresultat 1. kvartal før skatt fra 2019 til 2021: 

 

                                                           
1 Tall i parentes angir beløpet eller prosenten for tilsvarende periode i fjor. 

Skattekostnad for konsernet ble 176 (161) mill. kroner.  

Resultat etter skatt for SpareBank 1 Gruppen konsern ble 507 (-

780) mill. kroner. Dette ga en annualisert egenkapitalavkastning på 

13,7 (-27) %.  

Samlet forvaltningskapital i konsernet var 112 mrd. kroner per 31. 

mars. Dette er en økning på 4 mrd. kroner siden utgangen av 2020. 

SpareBank 1 Gruppen er et forsikringsdominert finanskonsern, 

underlagt Solvens II-regelverket. Foreløpig beregnet 

solvensmargin på konsolidert nivå var 177 % (153 %). Konsernets 

solvenskapital var på 13.016 mill. kroner, mens 

solvenskapitalkravet var 7.366 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 31. mars var det i SpareBank 1 Gruppen konsern i alt 1.491 

ansatte fordelt på 1.469 (1.362) faste årsverk.  

Gjennomsnittlig sykefravær de siste 12 måneder var 3,3 (4,3) %, 

hvorav 2,9 (3,0) % var legemeldt sykefravær. Sykefraværet per 1 

kvartal var 3,3 (3,9) % og legemeldt sykefravær var 2,8 (3,1)%. 

Resultat per forretningsområde: 

 1. kvartal Året 

Mill. kroner 2021 2020 2020 

Resultat fra datterselskapene før 
skatt 

   

SpareBank 1 Forsikring AS -26 -252 298 

Fremtind Forsikring konsern  624 -659 1 506 

ODIN Forvaltning konsern 48 25 132 

SpareBank 1 Forvaltning AS -4 0 -5 

SpareBank 1 Factoring AS 15 19 71 

Modhi Finance konsern  78 -47 20 

SpareBank 1 Spleis AS -4 -5 -16 

Konsernjusteringer -13 -9 -73 

Sum resultat datterselskaper før skatt 717 -928 1 932 

Driftskostnader morselskap -23 -27 -82 

Netto finans morselskap -14 948 902 

Andel tilknyttede selskap  3 3 13 

Resultat før avskrivninger merverdier 
og nedskrivninger 

683 -4 2 766 

Reklassifisering av gevinst 
DNB/Goodwill nedskrivninger 

- -938 -943 

Resultat før skatt 683 -942 1 817 

Skattekostnad -176 161 -424 

Resultat etter skatt 507 -780 1 393 

Kontrollerende interessers andel 344 -591 988 

Ikke-kontrollerende interessers andel 163 -189 405 
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SPAREBANK 1 FORSIKRING AS 

 

SpareBank 1 Forsikring er et rendyrket pensjonsselskap som 

leverer både individuelle og kollektive pensjonsforsikringer til 

bedrifter og enkelt personer. 

 

Resultatutvikling: 

 1. kvartal Året 

Mill. kroner 2021 2020 2020 

Risikoresultat etter tekniske 
avsetninger 

-43 -24 71 

Administrasjonsresultat 1 -20 17 

Renteresultat 283 -220 5 

Vederlag for rentegaranti 10 6 23 

Samlet resultat før 
tilleggsavsetninger 

251 -258 116 

Avsetning til tilleggsavsetninger -122 103 86 

Resultat til kunder   -110 

Ufordelt resultat til kunder -142 -11  

   Avkastning finansielle 
eiendeler selskapsporteføljen 

15 -72 238 

   Andre inntekter og kostnader 
til selskapet 

-28 -13 -30 

Resultat før skatt -26 -252 298 

Skattekostnad 9 44 -64 

Resultat  etter skatt -17 -208 234 

 

Resultat før skatt ble minus 26 ( -252) mill. kroner. Skatteinntekten 

ble 9 (44) mill. kroner. Administrasjons- og avkastningsresultatene 

var bedre i forhold til fjoråret, mens risikoresultatene var lavere. 

Risikoresultat 

Netto risikoresultat utgjorde minus 43 ( -24) mill. kroner i 1. 

kvartal. Hovedårsaken til det svake risikoresultatet er økte 

erstatningsavsetninger i forbindelse med uførhet. 

Administrasjonsresultat 

Administrasjonsresultatet var 21 mill. kroner bedre enn forrige år. 

Netto administrasjonsresultat ble 1 (-20) mill. kroner. 

Gebyrinntektene økte med 33 %, mens driftskostnadene og 

provisjonskostnadene økte med til sammen 15 %. 

Renteresultat 

Netto renteresultat (finansinntekter i kundeporteføljene redusert 

med garantert avkastning) ble 283 (-220) mill. kroner. Det svake 

renteresultatet i fjor skyldtes hovedsakelig nedskrivning av 

eiendom i 2020 og lav avkastning på andre finansielle eiendeler. 

Avkastning på aksjer og rentepapirer var henholdsvis 6,6 ( -22,2) % 

og minus 0,6 ( -1,2) % hittil i år i kollektivporteføljen for ordinær 

bestand.  

 

Vederlaget for rentegarantien utgjorde 11 (6) mill. kroner  
 

Aktivaallokering per 31. mars 2021: 

 

 

  
 
 

Avkastningen i selskapsporteføljen var 0,3 %, mens verdijustert 

avkastning i de fire kollektivporteføljene for ordinær bestand, 

fripoliser og ytelsespensjon, fripoliser med høye krav til avkastning 

og gammel individual bestand var henholdsvis 1,2 %, 1,3 %, 1,3 % 

og 1,5%. Bokført avkastning i disse porteføljene ble henholdsvis 

1,6 %, 1,9 %, 1,9 % og 2,1%.  

Kursreguleringsfondet i kollektivporteføljene utgjorde 2.674 mill. 

kroner ved utgangen av 1. kvartal, mot 2.806 mill. kroner ved 

utgangen av 2020. 

Netto finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med 

investeringsvalg utgjorde 47.145 mill. kroner per 31. mars, noe 

som var 3.572 mill. kroner høyere enn ved årsskiftet. Midlene 

fordelte seg med 64 % i aksjefond, 26% i obligasjonsfond, og 10 % 

i pengemarkedsfond. 

Tabell: Avkastning per 31. mars 2021 for ulike investeringsprofiler 

 100 % aksjer Offensiv Moderat Forsiktig 

BM  9,5%  6,9%  4,4 %  1,8% 

PM  9,1%  6,7%  4,2% 1,7% 

 

21,9 %

1,5 %

15,0 %

26,9 %

34,7 %

Kollektivporteføljene Eiendom

Annet

Aksjer

Obligasjoner-
markedsverdi

Obligasjoner-
amortisert kost

27,1 %

5,5 %
50,0 %

17,4 %

Selskapsporteføljen Eiendom

Annet

Obligasjoner-
markedsverdi

Obligasjoner-
amortisert
kost

63,8 %

35,5 %

0,7 %

Investeringsvalgporteføljen
Aksjefond

Obligasjons- og
rentefond

Annet
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Premieinntekter og erstatninger 

 1. kvartal Året 

Mill. kroner 2021 2020 2020 

Individuelle rente-
/pensjonsforsikringer 

2 1 5 

Individuelle 
kapitalforsikringer 

2 2 7 

Kollektive 
pensjonsforsikringer 

265 248 723 

Unit Link - Renteforsikringer 93 69 326 

Unit Link - 
Kapitalforsikringer 

152 113 467 

Kollektive 
pensjonsforsikringer, med 
investeringsvalg 

1 110 1 003 3 986 

Sum brutto forfalte 
premieinntekter 

1 622 1 435 5 514 

Overførte premiereserver 
fra andre selskaper 

1 722 441 1 187 

Avgitt gjenforsikringspremie 1 -2 -4 

Premieinntekter for egen 
regning 

3 345 1 873 6 697 

 
 

 

Brutto premieinntekter, eksklusive tilflyttet kapital, var 1.622 

(1.435) mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal. 

 

Overførte premiereserver fra andre selskaper utgjorde 1.722 (440) 

mill. kroner. 

Selskapets salgsvolumer for spareprodukter i personmarkedet var 

63 % høyere enn etter første kvartal forrige år. 

 

For innskuddspensjonsforsikringer og hybridpensjon i 

bedriftsmarkedet var det en reduksjon i salgsvolumene med 30 % 

i forhold til samme periode i 2020 

Brutto utbetalte erstatninger ble 398 mill. kroner, en reduksjon på 

5 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor.Overføring av 

forsikringsfond til andre selskaper utgjorde 1.505 mill. kroner, mot 

237 mill. kroner forrige år. 

 

Soliditet og kapitalforhold 

Selskapets forvaltningskapital var 77,1 mrd. kroner ved utgangen 

av  kvartalet. Dette var 3.391 mill. kroner høyere enn ved utgangen 

av 2020.  

 

Selskapet er godt kapitalisert sett opp mot de regulatoriske 

kravene i Solvens II-regelverket. Foreløpige beregninger viser at 

selskapets solvensmargin uten bruk av overgangsregler var 240 % 

per 31.  mars, sammenlignet med 241 % per 31. desember 2020. 

 

Selskapet har mål om en solvensmargin mellom 140-160 %.  

 

 

 

 

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: 

 Per 1. kvartal Året 

Mill. kroner 2021 2020 2020 

Brutto opptjent premie 3 279 3 094 12 747 

Brutto påløpne erstatninger -2 135 -2 713 -8 933 

Gevinst /tap tidligere år 51 90 345 

Brutto driftskostnader -802 -819 -3 306 

Andre  inntekter/kostnader 6 9 25 

Andre tekniske avsetninger 68 -11 213 

Forsikringsresultat 467 -350 1 091 

Netto finansinntekter 158 -299 417 

Andre kostnader -1 -10 -2 

Resultat før skatt 624 -659 1 506 

Skattekostnad -158 119 -338 

Resultat etter skatt 466 -540 1 168 

    
  

 

Fremtind Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 624 (-659) 

mill. kroner.  

 

I 1. kvartal hadde Fremtind Forsikring konsern et 

forsikringsresultat på 467 (-350) mill. kroner. Det gode 

forsikringsresultatet skyldes særlig lavere brutto skadeprosent på 

hovedproduktene PM Bil og Reise. Den totale skadeprosenten har 

gått ned for hvert kvartal det siste året. I 1. kvartal 2021 var 

skadeprosenten 63,6 (84,9) %. 

 

Finansresultatet  ble 158 mill. kroner. Finansresultatet var -299 

mill. kroner i samme periode i fjor.  

 

Det ble inntektsført 51 (90) mill. kroner i avviklingsgevinster. Årets 

avviklingsgevinster gjelder hovedsakelig produktgruppene Hus, 

Motor og Ansvar. I tillegg har skadeprosentene på bransjene PM 

Bil og Reise utviklet seg positivt. 

Skadeutvikling 

I 1. kvartal var brutto skadeprosent 63,6 % mot 84,9 % i tilsvarende 

periode i 2020. Nedgang i skadeprosent på 21,3 prosentpoeng 

skyldes hovedsakelig nedgang i underliggende skadeprosent for 

PM Bil og Reise.  

 

Selskapets brutto erstatningskostnader, som er summen av årets 

erstatninger og avviklingsgevinster, var  

2.084 (2.623) mill. kroner. 

 

Årets erstatningskostnader, eksklusive avvikling for 

Privatmarkedet, var 1.840 (2.437) mill. kroner, mens for 
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Bedriftsmarkedet var årets erstatningskostnader 303 (239) mill. 

kroner. I tillegg utgjorde inntrufne naturskader 18 (37) mill. kroner.  

 

Driftskostnader 

Brutto kostnadsprosent var 24,5 (26,5) %.  
 
Provisjonskostnader økte med 37 mill. kroner sammenlignet med 
samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt 
lønnsomhetsprovisjon. 
 
Premieutvikling 

Brutto premieinntekter var 3.359 mill. kroner, noe som tilsvarer en 

økning på 168 mill. kroner sammenlignet med samme periode i 

fjor. Premieinntekt for egen regning ble 3.303 mill. kroner , noe 

som er en økning på 173 mill. kroner. Mottatt/avgitt premie fra 

reassurandørene var minus 56 (-61) mill. kroner.   

 

Konsernet har hatt en økning i premiebestanden på 182 mill. 

kroner hittil i år, hvorav 115 mill. kroner i privatmarkedet og 67 

mill. kroner i bedriftsmarkedet. Ved utgangen av 1. kvartal hadde 

Fremtind en total bestandspremie på 13.024 mill. kroner.  

 

Kapitalforvaltning og soliditet 

Fremtind Forsikring konsern hadde netto finansinntekter på 158 (-

263) mill. kroner. Den totale porteføljen hadde en 

finansavkastning på 1 (-1,5) %.  I 1. kvartal var aksjeavkastningen 

6,9 (-19,4) %. 

Skadeselskapet Fremtind Forsikring AS anses å være godt 

kapitalisert sett opp mot de regulatoriske kravene i Solvens II -

regelverket. Foreløpige beregninger viser at solvensmarginen per 

31. mars for Fremtind Forsikring AS og Fremtind Livsforsikring AS 

var henholdsvis 227 % og 209 % mot 222% og 193% per 31. 

desember 2020. 

  
ODIN FORVALTNING KONSERN 
 

Resultatutvikling: 

 1. kvartal Året 

Mill. kroner 2021 2020 2020 

Driftsinntekter 126 98 430 

Lønnskostnader -47 -37 -167 

Avskrivninger -3 -3 -14 

Andre driftskostnader -29 -33 -114 

Sum driftskostnader -79 -73 -295 

Driftsresultat 47 26 135 

Netto finansinntekter 0 -1 -4 

Resultat før skatt 48 25 132 

Skattekostnad -12 -6 -35 

Resultat etter skatt 36 19 96 
 

ODIN Forvaltning oppnådde et resultat før skatt på 48 (25) mill. 

kroner.  

Total forvaltningskapital i fondene var 85 mrd. kroner per 31. mars, 

noe som var 4 mrd. kroner høyere enn ved årsskiftet og 29 mrd. 

kroner høyere enn for ett år siden.  

Netto driftsinntekter utgjorde 126 (98) mill. kroner. Høyere 

gjennomsnittlig forvaltningskapital ga 28 mill. kroner høyere 

driftsinntekter sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 

Driftskostnadene utgjorde 79 (73) mill. kroner. 

I 1. kvartal ble det netto tegnet for 1.146 (-57) mill. kroner i 

aksjefond. Markedsandelen for aksjefond var 8,0 (7,8) %. I 

kombinasjonsfond ble det netto tegnet for 346 (-335) mill. kroner. 

ODIN Forvaltning hadde en markedsandel for kombinasjonsfond 

på 10,3 (9,6) % ved utgangen av 1. kvartal. I ODIN Forvaltnings 

rentefond ble det netto tegnet for 418 (-8) mill. kroner. ODIN 

Forvaltning hadde en markedsandel for rentefond på 1,2 (1,1) % 

ved utgangen av 1. kvartal. 

To av ODINs ni aksjefond var foran indeks ved utgangen av mars 

målt etter avkastning hittil i år. Alle ODINs fire rentefond lå foran 

indeks, mens to av fem kombinasjonsfond (fond-i-fond) var foran 

indeks. 

 

SPAREBANK 1 FACTORING AS 

SpareBank 1 Factoring AS tilbyr administrasjon, finansiering og 

kredittsikring av kundefordringer.  

  

Resultatutvikling: 

 1. kvartal Året 

Mill. kroner 2021 2020 2020 

Netto rente- og 
provisjonsinntekter 29 32 121 

Driftskostnader 14 14 49 

Tap på utlån 0 0 1 

Resultat før skatt 15 19 71 

Skattekostnad -4 -5 -18 

Resultat etter skatt 11 14 53 

 

SpareBank 1 Factoring AS oppnådde et resultat før skatt på 15 

(19) mill. kroner . Utlånene har hatt en nedgang på 346 mill. 

kroner eller minus 18 % siste året. Netto renteinntekter hadde 

en nedgang på 17,1 % sammenlignet med fjoråret. Netto 

garantiinntekter har en økning mot fjoråret med 21 %. 
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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 i fjor ble også finske Debtia OY kjøpt opp. 

  

Resultatutvikling: 

 1. kvartal Året 

Mill. kroner 2021 2020 2020 

Netto rente-og 
provisjonsinntekter 109 20 320 

Driftskostnader -32 -68 -299 

Resultat før skatt 77 -48 20 

Skattekostnad 21 11 -14 

Resultat etter skatt 56 -37 6 
 

 

Modhi Finance konsern oppnådde et resultat før skatt på 77 (-48) 

mill. kroner.  Innfordringen har utviklet seg positivt hittil i år og det 

ble gjort en ny verdivurdering av porteføljene ved utgangen av 

kvartalet, noe som resulterte i en oppskriving av 

porteføljeverdiene med 76 mill. kroner. I 1. kvartal i fjor ble det 

foretatt en nedskriving av porteføljeverdiene med 58 mill. kroner 

som følge av koronapandemien. Det er fortsatt 

oppstartskostnader i Sverige og Finland.  

 

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: 

 1. kvartal Året 

Mill. kroner 2021 2020 2020 

Driftsinntekter 2,2 0,9 7,7 

Driftskostnader -6,1 -6,5 -24,0 

Driftsresultat -3,9 -5,5 -16,3 

Netto finans 0,0 0,0 0,1 

Resultat før skatt -3,9 -5,5 -16,2 

 

 

Resultat før skatt  ble et underskudd på minus 4 (-5) mill. kroner. 

Driftsinntektene har økt som følge av økt volum. I 1. kvartal hadde 

SpareBank 1 Spleis AS 2.811 (2.606) nye aktive spleiser. I 1. kvartal 

ble det samlet inn 66 (35) mill. kroner.  

SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) 

Driftskostnadene i SpareBank 1 Gruppen AS var 23 mill. kroner, 

som er 4 mill. kroner lavere enn i fjor. 

 

Selskapet hadde netto finanskostnader på 14 (24) mill. kroner. 

Nettogjelden og rentene er lavere enn på samme tidspunkt i fjor. 

  

UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET 

Selskapene i konsernet har opprettholdt et høyt aktivitetsnivå til 

tross for markedsmessige utfordringer og utstrakt bruk av 

hjemmekontor det siste året. Bruk av digitale salgsløsninger har 

gjort det mulig å opprettholde bra salgsvolum. 

 

Med koronapandemi og omfattende smitteverntiltak i samfunnet 

som bakteppe, leverte Fremtind et godt resultat i 1. kvartal.   

Dette bekrefter at den underliggende lønnsomheten i Fremtind er 

god.  Det er også tilfredsstillende at man allerede nå ser effekter 

av Kostnadsprogrammet. Den underliggende lønnsomheten er 

drevet av god lønnsomhetsstyring og god risikoseleksjon.  

 

Selskapets målrettede satsing på digitalisering for å sikre 

brukervennlige løsninger, fortsetter.  Løsningene er med på å 

legge grunnlaget for utvikling av nye produkter og tjenester.  Også 

fremover vil man fortsette å utforske og utvikle kundevennlige 

digitale løsninger og tjenester som styrker Fremtinds posisjon som 

«Morgendagens forsikringsselskap». 

 

Basert på den gode underliggende lønnsomheten fra 

kjernevirksomheten, brukervennlige systemer, god kjennskap til 

kundenes behov og sterk distribusjonskraft gjennom bankene og 

LO, står selskapet sterkt med tanke på å sikre konkurransedyktig 

lønnsomhet fremover, i en tid preget av koronakonsekvenser for 

samfunnet.  Synergier som følge av fusjonen mellom SB1S og DNB 

Forsikring vil materialisere seg i løpet av 2021, etter hvert som 

konvertering av kundeportefølje til felles kjernesystem og 

plattform fullføres. 

  

Det er en iboende risiko for at ekstremvær og større 

skadehendelser kan føre til svingninger i det forsikringstekniske 

resultatet.  Selskapets reassuranseprogram vil bidra til å begrense 

denne typen svingninger. 

 

SpareBank 1 Forsikring AS vil fremover styrke satsingen på pensjon 

i både bedrifts- og privatmarkedet. Økt oppmerksomhet på 

pensjon i samfunnet forventes å gi langsiktig vekst i markedet for 

pensjonssparing. Et pensjonsforsikringstilbud i samarbeid med LO 

og SpareBank 1-bankenes distribusjonsnett, gir et godt 

utgangspunkt for fortsatt økt forretningsvolum. Kundenes bruk av 

digitale løsninger øker sterkt og SpareBank 1 Forsikring AS har 

digitale kjøpsløsninger for sine hovedprodukter som scorer meget 

høyt i brukerundersøkelser. Et eksempel på dette er at selskapets 

heldigitale salg av privat pensjonssparing er mer enn tredoblet i år. 

Selskapet har gitt sine tjenestepensjonskunder god langsiktig 

avkastning og har landets mest fornøyde tjenestepensjonskunder. 

Egen pensjonskonto, som er innførti 2021, innebærer at 

pensjonskapitalbevis med kapital opptjent i tidligere 

innskuddspensjonsordninger flyttes sammen med 

innskuddspensjonsmidler hos nåværende arbeidsgiver. Samtidig 

kan den enkelte ansatte selv bestemme hvem som skal forvalte 
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både den opptjente pensjonskapitalen og nåværende 

arbeidsgivers pensjonssparing for den ansatte. Hensikten er at den 

enkelte skal få en bedre oversikt over pensjonsmidlene og spare 

kostnader. SpareBank 1 Forsikring AS anses å være godt 

posisjonert med hensyn på det fremtidige pensjonsmarkedet. 

ODIN Forvaltning Konsern jobber kontinuerlig med å redusere 

kostnadene. Dette er nødvendig i en situasjon med press på 

marginene. Reduserte forvaltningshonorarer og innføring av 

andelsklasser har medført lavere marginer, noe som krever høyere 

volumer fremover for å opprettholde inntjeningen. Selskapets 

satsing på eget salg har bidratt til å øke volumene betydelig det 

siste året. ODIN Forvaltning vil fisjoneres ut til et nytt «Spare»-

konsern og eies av SpareBank 1 Forvaltning AS så snart nødvendige 

tillatelser foreligger fra Finanstilsynet. SpareBank 1 Forvaltning AS 

vil ha de samme eierne som SpareBank 1 Gruppen AS. 

 

SpareBank 1 Factoring AS har kunder med høye krav til 

kundetilpassede tjenester og høye kvalitetskrav til leveranser. Det 

arbeides kontinuerlig med å forbedre kvaliteten i alle prosesser, 

samt å øke medarbeiderkompetansen. Koronapandemien har 

påvirket resultatet Utlånene har gått ned og det forventes fortsatt 

noe omsetningsnedgang i flere av markedssegmentene. Selskapet 

har virksomhet som også kan bli påvirket av lavere 

gjeldbetjeningsevne for debitorer i Norge og utlandet.  

 

Modhi Finance er et «inkassokonsern» med både 

porteføljeoppkjøp, egen innfordring og tredjepartsinnfordring. 

Innfordringen har vært bedre enn forventet den siste tiden. Modhi 

er nå etablert i Sverige og Finland og selskapet forventer at Sverige 

vil genere positive resultater fra 4. kvartal i år.   Modhi Finance med 

datterselskaper forventes å fortsette sin vekst i Norge og Norden. 

Det er forventet at tilgangen til nye porteføljer vil være god. 

 

Regnskapet per 31. mars 2021 er ikke revidert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 28. april 2021 

Styret i SpareBank 1 Gruppen AS
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RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN 

 
Konsernet    

    
Mill. kroner 1. kv 2021 1. kv 2020 31.12.2020 

Premieinntekter skadeforsikring  2 337 2 210 9 107 

Premieinntekter livsforsikring  4 312 2 793 10 061 

Netto premieinntekter forsikring  6 648 5 003 19 168 

Renteinntekter  174 81 370 

Rentekostnader  -47 -73 -244 

Netto renteinntekter  127 7 126 

Provisjonsinntekter  248 196 864 

Provisjonskostnader  -508 -448 -1 835 

Netto provisjonsinntekter  -260 -252 -971 

Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig 
verdi over resultatet 

2 556 -6 671 5 524 

Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 72 72 297 

Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall  13 20 60 

Netto inntekter investeringseiendommer  72 -237 31 

Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 0 - 0 

Andre inntekter  60 79 331 

Sum netto inntekter  9 287 -1 979 24 566 

Forsikringsytelser og erstatninger i skadeforsikring 1 560 1 842 6 044 

Endringer i andre tekniske avsetninger og 
sikkerhetsavsetninger mv. i skadeforsikring 

-15 1 -10 

Forsikringsytelser og erstatninger i livsforsikring 2 222 968 4 188 

Endringer i avsetninger i livsforsikring 4 012 -4 687 9 189 

Tap på utlån, garantier mv  - -0 1 

Driftskostnader  677 716 2 819 

Avskrivninger og nedskrivninger  109 120 512 

Andre kostnader  42 6 21 

Sum kostnader  8 607 -1 034 22 763 

Driftsresultat  680 -945 1 803 

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

3 3 14 

Resultat før skattekostnad  683 -942 1 817 

Skattekostnad  176 -161 424 

Resultat etter skatt  507 -780 1 394 

    

Kontrollerende interesses andel 344 -591 989 

Ikke-kontrollerende interesses andel 163 -189 405 
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RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN (forts.) 

 
Morselskapet    

    
Mill.kroner 1. kv 2021 1. kv 2020 31.12.2020 

Renteinntekter   7  50  75 

Rentekostnader  -21 -40 -110 

Netto renteinntekter  -14  10 -35 

Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper  -   -   1 150 

Andre inntekter  -0  937  938 

Sum netto inntekter  -14  948  2 046 

    

Driftskostnader   23  27  80 

Avskrivninger og nedskrivninger   1  0  11 

Andre kostnader   -   -   0 

Sum kostnader   23  27  92 

Driftsresultat  -37  920  1 955 

Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og 
felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter 
egenkapitalmetoden  3  3  13 

Resultat før skattekostnad  -34  924  1 968 

Skattekostnad  -9 -4  25 

Resultat etter skatt  -25  928  1 942 
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UTVIDET RESULTATREGNSKAP 
 

Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 

 

Konsernet    

    
Mill. kroner 1. kv 2021 1. kv 2020 31.12.2020 

    

Resultat fra resultatregnskapet 507 -780 1 394 

    

OPPSTILLING AV ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER    

Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet:    

Revaluering eiendom 1 23 105 

Verdiregulering allokert til forsikringskunder - - - 

Skatt -0 -6 -26 

Sum 0 17 79 

    

Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet:    

Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg - - - 

Skatt - - - 

Sum 2 4 3 

    

Andre inntekter og kostnader (etter skatt) 3 21 82 

    

Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 510 -759 1 475 

    

Andel kontrollerende interesse 347 -570 1 070 

Andel ikke-kontrollerende interesse 163 -189 405 

    

    

    

Morselskapet    

    

Mill. kroner 1. kv 2021 1. kv 2020 31.12.2020 

    

Resultat fra resultatregnskapet -25 928 1 942 

    

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 -25 928 1 942 
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BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN 

Morselskapet  Konsernet  

31.03.2021 31.12.2020 Mill. kroner 31.03.2021 31.12.2020 
 

      
  EIENDELER    

58 49 Eiendel ved utsatt skatt - -  

- - Goodwill 2 068 2 062  

0 0 Andre immaterielle eiendeler 1 805 1 837  

8 456 8 456 Investering i datterselskaper 0 0  

128 138 Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 134 144  

9 9 Eiendom, anlegg og utstyr 1 491 1 504  

- - Fordring på reassurandør 955 908  

2 3 Andre eiendeler 36 34  

- - Investeringseiendommer 7 622 7 567  

- - Obligasjoner holdt til forfall 1 341 1 384  

- - Obligasjoner til amortisert kost 10 024 9 884  

5 5 Verdipapirer – tilgjengelig for salg 29 32  

2 047 2 115 Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner 3 195 3 545  

- - Verdipapirer til virkelig verdi 75 257 70 679  

- - Finansielle derivater 224 917  

38 24 Finansielle eiendeler 1 367 946  

11 12 Bruksrett anleggsmiddel 60 83  

- - Fordring på forsikringstaker 3 580 3 126  

420 235 Bankinnskudd og kontanter 3 227 3 536  

11 175 11 045 SUM EIENDELER 112 416 108 187  

      

  EGENKAPITAL OG GJELD    

3 400 3 400 Innskutt egenkapital 3 400 3 400  

2 741 2 765 Opptjent egenkapital 8 245 7 889  

- - Annen egenkapital - ikke resultatført - -  

- - Ikke-kontrollerende eierinteresser 3 401 3 238  

6 141 6 166 Sum egenkapital 15 046 14 528  

      
      

286 283 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 1 538 1 535  

- - Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring 76 792 72 724  

- - Premie og erstatningsavsetninger i skadeforsikring 9 763 9 149  

- - Netto pensjonsforpliktelser - -  

- - Forpliktelse ved utsatt skatt 847 870  

- - Betalbar skatt 615 605  

- - Gjeld vedrørende gjenforsikring 31 9  

- - Finansielle derivater 77 56  

11 12 Avsetning leieforpliktelse 75 85  

58 38 Finansielle forpliktelser 2 459 3 051  

12 13 Andre forpliktelser 409 397  

4 666 4 534 Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner 4 765 5 178  

      

11 175 11 045 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 112 416 108 187  
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BEVEGELSE I EGENKAPITAL 
Konsernet      

Mill. kroner Aksjekapital Overkurs Opptjent Egenkapital 
Ikke 

kontrollerende 
interesser 

Sum Egenkapital 

      

Egenkapital per 01.01.2020 1 956 444 6 066 2 404 10 870 

Fusjon Fremtind Forsikring 01.01.20   812 437 1 250 

Minoritetens andel av SB1Liv EK 01.01.20   (6) 6 - 

Salg av virksomhet   938 - 938 

Omarbeidet egenkapital per 01.01.20 1 956 444 7 810 2 847 13 057 

      

Årets resultat - - (591) (189) (780) 

Årets utvidede resultat - - 21 (0) 21 

Årets totalresultat - - (570) (189) (759) 

      

Utbetalt utbytte - -   - 

Sum transaksjoner med aksjeeiere - - - - - 

      

Andre føringer direkte mot egenkapital - - 6 4 10 

Andre føringer direkte mot egenkapital - - 6 4 10 

      

Egenkapital per 31.03.2020 1 956 444 7 245 2 663 12 308 

      

      

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

      

Årets resultat - - 344 163 507 

Årets utvidede resultat - - 3 - 3 

Årets totalresultat - - 347 163 510 

      

Kapitalforhøyelse - - - - - 

Andre føringer direkte mot egenkapital - - 9 (0) 9 

Andre føringer direkte mot egenkapital - - 9 (0) 9 

      

Egenkapital per 31.03.2021 2 156 1 244 8 245 3 401 15 046 
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BEVEGELSE I EGENKAPITAL 
Morselskapet    

Mill. kroner Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital 

     

Egenkapital per 01.01.2020 1 956 444 1 825 4 225 

     

Årsresultat - - 928 928 

Årets utvidede resultat - - - - 

Årets totalresultat - - 928 928 

     

Egenkapital per 31.03.2020 1 956 444 2 752 5 153 

     

     

Egenkapital per 01.01.2021 2 156 1 244 2 765 6 166 

     

Årsresultat - - -25 -25 

Årets utvidede resultat - - - - 

Årets totalresultat - - -25 -25 

     

Egenkapital per 31.03.2021 2 156 1 244 2 741 6 141 
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
Morselskapet  Konsernet 

31.03.2021 31.03.2020 1 2020 1 Mill. kroner 31.03.2021 31.03.2020 1 2020 
1 

     Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter      

-25 928  1 942  Resultat etter skattekostnad 507 -780  1 394  

- -  -1 150  Utbytte og konsernbidrag - -  -  

-3 -3  -13  
Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 
regnskapsført etter egenkapitalmetoden  -3 -3  -13 

 

0 0  9  Avskrivninger og nedskrivninger  102 91  482  

- -  -  Verdiregulering investeringseiendom - 338  306  

- -  -  Verdiendring av verdipapirer til virkelig verdi 29 702  -543  

- -  8  Gevinst(-)/tap ved avgang investering i TKV og FKV - -  -  

- -  -  Gevinst(-)/tap ved avgang investering i eiendom, anlegg og utstyr 4 25  63  

- -  -  Gevinst(-)/tap ved avgang investering i aksjer tilgjengelig for salg 3 4  8  

14 -10  35  Netto renteinntekter/rentekostnader -127 -7  -126  

-19 -39  -116  Betalte rentekostnader -44 -72  -250  

7 50  75  Mottatte renteinntekter 176 80  372  

- -  -  Periodens betalte skatter - -  -350  

- -  -  Økning fordring på reassurandør - 5  -  

 -  -  Reduksjon fordring på reassurandør -47 -  -150  

- -191  -  Økning av utlån til kunder -41 -346  -507  

- -  419  Reduksjon av utlån til kunder 392 151  351  

- -  -  Endring i forsikringstekniske avsetninger 4 690 -2 761  10 450  

- -349  -1 272  Reduksjon innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner - -  -  

67 -906  -894  Endring i andre tidsavgrensningsposter -1 433 610  2 128  

- -  -  Økning av verdipapirer til virkelig verdi  - 2 992  -  

133 -  -  Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi  -3 893 -  -10 527  

- -  -  Tilgang  av verdipapirer som holdes til forfall -257 -57  -525  

-940 -  -  Vederlag  av avhending verdipapirer som holdes til forfall 158 206  518  

-765 -520  -955  Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 214 1 177  3 080  

     Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter      

- -  -  Tilgang av verdipapirer tilgjengelig for salg - -  -15  

938 938  938  Vederlag for andel av datterselskap til ikke kontrollerende interesser - 938  938  

- -  -981  Utbetaling av konsernbidrag  - -  -  

13 10  1 169  Mottatt utbytte og konsernbidrag 13 10  26  

- -100  -305  Tilgang investering i datterselskap  - -  -  

- -  -  Tilgang goodwill -6 -  -87  

- -  -  Tilgang investeringseiendom -55 -21  -160  

- -  -  Tilgang av immaterielle eiendeler -58 -1 298  -1 514  

- -0  -0  Tilgang av egne eiendom anlegg og utstyr -4 -3  -68  

- -  -  Vederlag av egne eiendom anlegg og utstyr - -  -  

951 847  833  Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -110 -375  -881  

     Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter      

- -  -  Innbetalinger av ansvarlig lånekapital - -  -  

- -  1 000  Innbetalinger av ny egenkapital  - -  1 000  

- -  -1 002  Utbetaling av utbytte - -  -1 002  

- -  -  Økning av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - -  -  

- -  -  Reduksjon av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - -  -  

- -  -  Innbetalinger av lån og innskudd fra kredittinstitusjoner - -  -  

- -  -  Utbetalinger av lån og innskudd fra kredittinstitusjoner -413 -891  -528  

- -  -2  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -413 -891  -529  

185 327  -123  Netto kontantstrøm for perioden -308 -89  1 669  

235 358  358  Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 01.01. 3 536 1 867  1 867  

420 685  235  Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per utgangen av perioden 3 227 1 777  3 536  
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NOTE 1- REGNSKAPSPRINSIPPER 
 

Regnskapene per 1. kvartal 2021 for konsernet inkluderer SpareBank 1 Gruppen AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. 

Regnskapet per 1. kvartal 2021 er satt opp i overensstemmelse med IAS 34 «Delårsrapportering». Regnskapene per 1. kvartal 2021 

inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap.  Konsernet har ikke foretatt vesentlige endringer i anvendte 

regnskapsprinsipper og beregningsmetoder i 2021 utover det som fremkommer av avsnittet under. En beskrivelse av regnskapsprinsipper 

og beregningsmetoder som er benyttet ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsrapporten for 2020. 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 2020.  

  

 

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 Fondsforvaltning 
Inkasso og 

factoringvirksomhet Øvrig virksomhet Konsernposteringer Sum   

Mill. kroner  

1. kvartal  
2021 

1. kvartal  
2020 

1. kvartal  
2021 

1. kvartal  
2020 

1. kvartal  
2021 

1. kvartal  
2020 

1. kvartal  
2021 

1. kvartal  
2020 

1. kvartal  
2021 

1. kvartal  
2020 

1. kvartal  
2021 

1. kvartal  
2020 

1. kvartal  
2021 

1. kvartal  
2020 

                

Sum inntekter 1  5 854 (4 682) 3 133 2 512 127 99 199 107 (11) 966 (13) (939) 9 287 (1 979) 

Segmentresultat  (26) (241) 624 (659) 48 25 93 (23) (45) 915 (13) (957) 680 (945) 

Resultat etter skatt  (17) (208) 466 (540) 36 19 67 (19) (32) 923 (13) (951) 507 (780) 

Minoritetens andel av 
resultat 

 - - - - - - - - - - (163) 189 (163) 189 

Eiendeler pr. segment  77 118 60 828 29 937 27 249 577 481 3 675 4 107 11 237 11 106 (10 127) (10 469) 112 416 93 049 

Sum forpliktelser  71 777 55 912 20 220 19 712 241 189 2 305 2 851 5 080 5 892 (2 252) (3 763) 97 370 80 741 

 

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 1. kvartal 2021      

Mill. kroner Kontraktsum  Virkelig verdi eiendeler  
Virkelig verdi 
forpliktelser 

Aksjeinstrumenter      

Aksje Swap -  68  68 

Aksje swap -  68  68 

      

VALUTAINSTRUMENTER      

Valutainstrumenter -  148  - 

Valutaterminer -  148  - 

      

RENTEINSTRUMENTER      

Rentebytteavtaler (swap) (dekker også 
cross count) 

-  6  7 

Andre rentekontrakter -  2  1 

Sum renteinstrumenter -  8  8 

      

Sum finansielle derivater -  224  77 

 

KONSERNET 2021      

Oppstilling vedrørende motregningsrett 1. kvartal 2021   

      

Finansielle eiendeler      

Instrument   Brutto balanseført beløp 
Balanseført beløp 

som nettoføres Nettobeløp i balansen 

Aksjeinstrumenter   68 0 68 

Valutainstrumenter   148 0 148 

Renteinstrumenter   8 0 8 

Sum   224 - 224 

      

Finansielle forpliktelser      

Instrument   Brutto balanseført beløp 
Balanseført beløp 

som nettoføres Nettobeløp i balansen 

Aksjeinstrumenter   68 0 68 

Renteinstrumenter   8 0 8 

Sum   77 - 77 
 

 

KONSERNET 2020      

Finansielle eiendeler      
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Instrument   Brutto balanseført beløp 
Balanseført beløp 

som nettoføres Nettobeløp i balansen 

Aksjeinstrumenter   55 0 55 

Valutainstrumenter   855 - 855 

Renteinstrumenter   7 - 7 

Sum   917 - 917 

      

Finansielle forpliktelser      

Instrument   Brutto balanseført beløp 
Balanseført beløp 

som nettoføres Nettobeløp i balansen 

Aksjeinstrumenter   55 - 55 

Renteinstrumenter   1 - 1 

Sum   56 - 56 
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NOTE 7- VERDSETTELSESHIERARKI 
 

Konsernet 1. kvartal 2021 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 

- 28 1 29 

Verdipapirer - utpekt til virkelig 
verdi over resultat 

57 333 17 718 205 75 256 

Herav aksjer og andeler 34 743 - 205 34 949 

Herav obligasjoner og 
sertifikater 

22 590 17 231 - 39 820 

Herav andre verdipapirer - 487 - 487 

Finansielle derivater - 224 - 224 

Herav aksjeinstrumenter - 68 - 68 

Herav valutainstrumenter - 148 - 148 

Herav renteinstrumenter - 8 - 8 

Sum eiendeler 57 333 17 970 207 75 510 

      
     

Avstemming av nivå 3     

FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI Aksjer og andeler 
Obligasjoner og 

sertifikater 
Andre 

verdipapirer 

Inngående balanse 204 - - 
Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter 
resultatført 

3 - - 

Utgående balanse 207 - - 

     

 

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

   

Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig 
verdi over resultat 

2 394 -169 331 

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

2 394 -169 331 

Total gevinster og tap urealisert som er ført over 
resultatet 

   

Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig 
verdi over resultat 

66 -424 -603 

Sum total gevinster og tap urealisert som er ført over 
resultatet 

66 -424 -603 
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Konsernet 2020 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 - 31 1 32 

Verdipapirer - utpekt til virkelig verdi over 
resultat 

53 533 16 942 203 70 678 

Herav aksjer og andeler 31 400 - 203 31 603 

Herav obligasjoner og sertifikater 22 134 16 239 - 38 372 

Herav andre verdipapirer - 703 - 703 

Finansielle derivater - 917 - 917 

Herav aksjeinstrumenter - 55 - 55 

Herav valutainstrumenter - 855 - 855 

Herav renteinstrumenter - 7 - 7 

Sum eiendeler 53 533 17 890 204 71 627 

     
Finansielle derivater - 56 - 56 

Herav aksjeinstrumenter - 55 - 55 

Herav renteinstrumenter - 1 - 1 

Sum forpliktelser - 56 - 56 

     

Avstemming av nivå 3     

FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI Aksjer og andeler 
Obligasjoner og 

sertifikater 
Andre 

verdipapirer 

Inngående balanse 199 - - 

Reklassifisering 4 - - 

Tilgang/kjøp 1 - - 

Utgående balanse 204 - - 

     

    

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

   

Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig verdi over 
resultat 

4 356 1 271 -104 

Sum total gevinster og tap realiserte og urealisert somer ført 
over resultatet  

4 356 1 271 -104 

Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig verdi over 
resultat 

66 336 124 

Sum total gevinster og tap urealisert som er ført over resultatet 66 336 124 

     
 

 

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.  

For SpareBank 1 Forsikring AS 

• Selskapet har en helt ubetydelig post klassifisert under nivå 3  

 

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 1. kvartal 2021 2020 

Mill. kroner 
Anskaffelses- 

kost 
Bokført verdi/ 

virkelig verdi 
Anskaffelses- 

kost 
Bokført verdi/ 

virkelig verdi 

     

Aksjer og andeler til virkelig verdi - 34 743 - - 

     

     

OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER 1. kvartal 2021 2020 

Mill. kroner 
Anskaffelses- 

kost 
Bokført verdi/ 

virkelig verdi 
Anskaffelses- 

kost 
Bokført verdi/ 

virkelig verdi 

Norske     

Sum norske obligasjoner og sertifikater - 33 593 - 32 047 

     

Utenlandske     

Sum utenlandske obligasjoner og sertifikater - 6 228 - 6 326 

     

Sum obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi - 39 820 - 38 372 

     

     

ANDRE VERDIPAPIRER 1. kvartal 2021 2020 

Mill. kroner 
Anskaffelses- 

kost 
Bokført verdi/ 

virkelig verdi 
Anskaffelses- 

kost 
Bokført verdi/ 

virkelig verdi 

     

Eiendomsfond - 205 - 203 

Andre finansielle eiendeler - 487 - 703 

Sum andre finansielle verdipapirer til virkelig verdi - 692 - 906 

     

     

Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi - 75 256 - 39 278 
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NOTE 9- NØKKELTALL 
 

MNOK 
1. kv      
2021 

4. kv      
2020 

3. kv      
2020 

2. kv      
2020 

1. kv      
2020 

Året 
2020 

SpareBank 1 Gruppen konsern       

Resultat etter skatt i kvartalet  507 572 799 801 -780 1 393 

Egenkapitalavkastning annualisert hiå. 13,7 % 11,0 % 8,6 % 0,4 % -27,0 % 11,0 % 

       

SpareBank 1 Forsikring       

Risikoresultat i kvartalet -43 30 44 20 -24 71 

Administrasjonsresultat i kvartalet 1 19 12 6 -20 17 

Renteresultat i kvartalet 283 78 296 -149 -220 5 

Resultat etter skatt i kvartalet -17 148 203 91 -208 234 

       

Fremtind Forsikring konsern       

Resultat fra forsikringsvirksomheten i kvartalet 467 381 599 463 -350 1 091 

Netto finansinntekter i kvartalet 158 182 140 394 -299 417 

Resultat etter skatt i kvartalet 466 443 555 700 -540 1 159 

Brutto skadeprosent i kvartalet 63,6 % 64,1 % 59,8 % 61,4 % 84,8 % 67,4 % 

Brutto kostnadsprosent i kvartalet 24,5 % 24,4 % 25,6 % 27,3 % 26,5 % 25,9 % 

Brutto combined ratio i kvartalet 88,0 % 88,5 % 85,4 % 88,7 % 111,3 % 93,3 % 

       

Fremtind Forsikring ( skadeselskapet)       

Bestandspremie 13 024 12 481 9 396 9 220 9 037 12 481 

       

       

ODIN Forvaltning        

Forvaltningshonorar i kvartalet  126,3 121,2 114 96 98 430,1 

Resultat etter skatt i kvartalet 36 26,5 29 22 19 96,5 

Forvaltningskapital per kvartal  84 723 80 713 75 970 66 438 56 070 80 713 

Markedsandel aksjefond hiå.  8,0 % 8,4 % 8,7 % 8,2 % 7,4 % 8,4 % 

Markedsandel kombinasjonsfond hiå. 10,3 % 10,2 % 10,2 % 9,8 % 9,6 % 10,2 % 

       

Fordringsadministrasjon       

Resultat etter skatt i kvartalet 67 14,6 31 37 -23 59,6 

       

0 

       

       
 



 

 

 


