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Fakta om
Finans Norge
Finansnæringen i Norge representerer to prosent av syssel
settingen, seks prosent av verdiskapingen og over 20 prosent
av inntektsskatten fra næringslivet i Norge.
Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen
i Norge. Finans Norge representerer 249 finans
bedrifter, og er arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter
med mer enn 37 000 ansatte.

FINANS NORGES VIKTIGSTE VIRKSOMHETSOMRÅDER ER:

Finans Norges medlemsbedrifter er primært spare
banker, forretningsbanker, livsforsikringsselskap,
skadeforsikringsselskap, sparebankstiftelser og
finanskonsern.

• Arbeidsgiverspørsmål

Banker og forsikringsselskaper er blodomløpet i norsk
økonomi. Finansnæringen bidrar til verdiskaping og
vekst i hele landet, finansierer gode prosjekter, sikrer
trygghet for liv og verdier, og bidrar til et bærekraftig
samfunn. Finans Norge arbeider for at næringen skal
kunne gjøre denne jobben så godt som mulig. Det gjør
Finans Norge gjennom å sikre gode rammebetingelser,
øke tilliten til næringen og bidra til sikker og effektiv
drift.

• Bank og kapitalmarked
• Livsforsikring og pensjon
• Skadeforsikring

AVTALEPART I TARIFFAVTALER
Finans Norge er avtalepart i finansnæringens tariff 
avtaler. Finans Norge representerer næringen og
arbeidsgiverinteressene ved de årlige sentrale
tarifforhandlingene med Finansforbundet og LO.

Finansnæringen i
koronaens tid
2020 ble ikke som noen av oss forventet da vi sto ved inngangen til året.
Koronapandemien traff oss alle i mars 2020, og det ble raskt klart at det
både var en folkehelsekrise og en økonomisk krise som traff oss. Gjennom
2020 har det blitt tydelig for mange at i slike tider er finansnæringen en
del av løsningen.
Gjennom tett dialog med både medlemmer og myndig
heter, var finansnæringen raskt på plass med å levere
løsninger på utfordringene Norge sto overfor. Det være seg
skadeselskapenes bistand til å hjelpe kundene sine til å
komme trygt tilbake til Norge, eller det gjaldt å etablere
lånegarantiordningen og kompensasjonsordningen på
rekordtid. Siden har det gått slag i slag. Og det samtidig
som vi har måttet lære oss å arbeide fra hjemmekontor og
med nye samarbeidsverktøy.
Jeg tror særlig det er tre inntrykk som er kommet tydelig
frem, og som vi skal ta med oss i det videre arbeidet til
Finans Norge.
For det første er det at finansnæringen er en del av
løsningen når vi står overfor store utfordringer. Med
trygge og ansvarlige banker og forsikringsselskap er vi som
samfunn mer motstandsdyktige for slike sjokk og de
negative følgene som kommer på næringsliv, arbeidsliv og
folks hverdagsliv.
For det andre at det er en styrke og et konkurransefortrinn
at Norge er et så digitalisert samfunn som vi er. Samspillet
er basert på et godt tillitsbasert samarbeid. Finansnæringen
står helt sentral i digitaliseringen, og dette er og må forbli
et konkurransefortrinn.

Gjennom 2020 har vi også fortsatt arbeidet med å videre
utvikle organisasjonen. Vi skal bli:
•	
Raskere gjennom å ha kortere beslutningsveier, og har
mer agile avdelinger på huset.
• Nærere ved at flere beslutninger tas i bransjestyrene, at
vi er tettere på medlemmene gjennom god dialog, og
utbedrer kommunikasjonen til medlemmene.
• Modigere ved å ha tøffere og tydeligere prioriteringer av
sakene, og tørre å ta større plass i offentligheten.
• Enklere gjennom en tydeligere organisasjonsstruktur og
mer effektive arbeidsverktøy.
2020 ble ikke slik noen av oss forutså. Men finansnæringen
er så langt kommet godt gjennom utfordringene. Vi vil
fortsette å ivareta våre viktige samfunnsoppgaver og være
en del av løsningen også fremover. La det være et godt
utgangspunkt for veien videre.

Idar Kreutzer
administrerende direktør

Det tredje poenget handler om jobbskaping. Norge hadde
allerede før pandemien behov for å omstille seg i grønn og
verdiskapende retning. Vi må nå skape enda flere lønn
somme og bærekraftige arbeidsplasser til erstatning for de
vi har og kan komme til å tape som følge av korona. Også
på dette feltet blir finansnæringens bidrag helt avgjørende.
Med dette som bakteppe, og med synliggjøringen av
finansnæringen som en viktig del av løsningene, tror jeg
Finans Norge står godt rustet til å bli en enda mer sentral
deltager i samfunnsdebatten fremover.
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Bank- og kapitalmarked
Bankene har en svært viktig rolle i samfunnsøkonomien.
Deres hovedoppgaver er å yte lån, tilby innskuddsmulig
heter og utføre betalinger. Banknæringen i Norge, inklusive
kredittforetak, forvalter i overkant av 7 000 milliarder
kroner, hvorav utlån til kunder utgjør nær 5 500 milliarder
kroner. Næringen består av 119 norskregulerte banker,
samt en rekke filialer av utenlandske banker.
Det næringspolitiske arbeidet i prosessområdet bank og
kapitalmarked ble sterkt preget av koronapandemien og
næringens bidrag i forbindelse med statlige støtteordninger
til næringslivet, herunder lånegaranti- og kompensasjons
ordningen.
Koronapandemien medførte enkelte tilpasninger på det
regulatoriske området. Bankenes adgang til å innvilge lån
som avviker enkelte vilkår i boliglånsforskriften ble
midlertidig utvidet. Motsyklisk kapitalbuffer ble redusert
fra 2,5 til 1,0 pst. Finanstilsynet foreslo at Finansdeparte
mentet skulle fastsette en forskrift som begrenset finans
foretakenes adgang til å foreta utdeling av utbytte. En slik
forskrift ble ikke innført, og Finans Norge fikk gjennom
slag for en mindre restriktiv utbytteanbefaling for norsk
regulerte banker.
Nedenfor følger et kort sammendrag av noen av de
viktigste næringspolitiske sakene i 2020.

UTLÅNSREGULERING
I september 2020 foreslo Finanstilsynet å erstatte gjeldende
midlertidige utlånsregulering med en ny fast utlånsforskrift.
Det ble foreslått å redusere maksimal gjeldsgrad til 4,5 i
tillegg til en redusert fleksibilitetskvote på 5 pst. Finans
Norge mente forslaget var sterkt inngripende, at ansvaret
for utlånspraksis måtte tilbakeføres til bankene og at
forskriften burde være tidsavgrenset. Finansdepartementet
lyttet til næringens synspunkter, og videreførte i stor grad
gjeldende utlånsregulering i en ny forskrift som skal gjelde
i fire år, med evaluering høsten 2022.

IRB-UTREDNING
Finanstilsynet startet i 2020 arbeidet med et rundskriv om
praksis ved tildeling av tillatelser og oppfølging av
bankenes IRB-modeller. Dette arbeidet ble stilt i bero ved
pandemiutbruddet, men ble gjenopptatt på slutten av
2020. Finans Norge kommenterte i et høringssvar at de
foreslåtte tiltakene ikke bare øker IRB-bankenes kapital
krav, men også i vesentlig grad svekker rapportert
kapitaldekning, konkurransekraft og risikostyrings
systemer.
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BANKPAKKEN
Våren 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i EUs
kapitalkravsregelverk og krisehåndteringsregelverk basert
på anbefalinger fra Baselkomiteen, og forslag fra EU-
kommisjonen. De vedtatte endringene, også omtalt som
«bankpakken», består av CRR2-forordningen, CRD5
direktivet og BRRD2-direktivet og skal i hovedsak gjelde i
EU fra juni 2021. Finans Norge har levert et omfattende
høringssvar, og pekt på mulige avvik i forslaget til norsk
innføring særlig i forbindelse med krisehåndteringsdelen.

DISPONERING AV OVERSKUDD
Som følge av den økonomiske usikkerheten knyttet til
koronapandemien fremmet Finanstilsynet i mars 2020 et
forslag om midlertidig forbud i forskrift mot utdeling av
utbytte. Finans Norge mente forslaget grep inn i styrenes
uavhengighet, og bidro til unødvendig uro i en utfordrende
periode. Finansdepartementet valgte å ikke innføre et
forbud, men ga i en pressemelding uttrykk for en forventning
om å avvente utdeling av utbytte og tilbakekjøp av aksjer til
usikkerheten i realøkonomien ble redusert. Anbefaling ble
gjentatt i september, med det ble samtidig åpnet for at
finansforetak kunne utbetale utbytte når usikkerheten ble
redusert, typisk ved å gi styret fullmakt til å beslutte
utbytte. Finans Norge har argumentert med at førstelinje
forsvaret i form av lønnsomhet fortsatt var positiv, selv om
den var noe redusert, samt at kapitaliseringen i norsk
banknæring er sterk og at utlånsaktiviteten ble opprett
holdt gjennom koronakrisen. Det var derfor ingen grunn til
å pålegge næringen noen ytterligere restriksjoner på
utbytte. I den siste utbytteanbefalingen som ble offentlig
gjort av Finansdepartementet i januar 2021, fikk Finans
Norge gjennomslag for en mindre restriktiv utbytte
anbefaling for norskregulerte banker. Departementets
anbefalinger har bakgrunn i retningslinje fra Det europeiske
systemrisikorådet (ESRB).

LÅNEGARANTIORDNINGEN
Finans Norge var tidlig inne i prosessen med utforming av
lånegarantiordningen til små og mellomstore bedrifter,
både med forslag til løsning og med forslag til forskrift.
Dette sikret at ordningen var raskt operativ og effektiv fra
og med oppstartstidspunktet. Bankene ble satt til å forvalte
lånegarantiordningen på vegne av staten, for å sikre
likviditet til næringslivet med en statlig garanti på 90
prosent av lånebeløpet. Garantiordningen ble senere
utvidet til å også gjelde for større bedrifter.

EBAS RETNINGSLINJER OM KREDITTPRAKSIS
Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) publiserte i
mai 2020 endelige retningslinjer for innvilgning og
overvåking av lån. Finanstilsynet har bekreftet til EBA at
Norge vil følge retningslinjene når de trer i kraft 30. juni
2021. Finans Norge har pekt på utfordringene med
innføring av retningslinjene i Norge, og risiko for å bremse
digitaliseringen i banknæringen. Saken er fortsatt pågående,
og er gitt høy prioritet.

NYTT EU-REGELVERK OM OBLIGASJONER MED
FORTRINNSRETT
Finans Norge leverte et høringssvar i forbindelse med
norsk innføring av nytt EU-regelverk for obligasjoner med
fortrinnsrett (OMF). Arbeidet med harmonisering av
regelverket for OMF i Europa har pågått over flere år, med
målsetting om å finne en balanse mellom strengere og
harmoniserte krav samtidig som at velfungerende
nasjonale markeder videreføres. Det nasjonale regelverket
skal være klar i juli 2021, med ikrafttredelse i juli 2022.
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Liv og pensjon
Livsforsikringsselskapene har en viktig samfunnsoppgave i
å tilby, forvalte og administrere alders-, uføre- og
etterlattepensjon til arbeidstakere i offentlig og privat
sektor.

UTREDNING – GARANTERTE PRODUKTER

Arbeidsgiverne er pålagt å spare til alderspensjon for sine
ansatte gjennom obligatorisk tjenestepensjon.

En viktig sak for Finans Norge har vært å opprettholde
adgangen, for Finans Norges medlemmer, til å føre hold til
forfall obligasjoner til amortisert kost. 26.mai 2020 ble det
kjent at Finansdepartementet ikke lytter til Finanstilsynets
forslag om å fjerne pensjonsleverandørenes adgang til å
verdivurdere kundemidler i rentepapirer til amortisert kost
og tvinge selskapene til å føre obligasjonene til den
markedsverdien de har til enhver tid. Dette er en viktig
beslutning for pensjonssparerne og livnæringen.

Finans Norges rolle er blant annet å legge til rette for at
leverandørene kan tilby tjenestepensjonsprodukter på
mest mulig effektiv måte til beste for forbrukere.
Livsforsikringsselskapene forvalter over 1500 milliarder
kroner hvorav 625 milliarder kroner er kommunal
tjenestepensjon og 766 milliarder kroner er privat tjeneste
pensjon. Det er ti livsforsikringsselskaper i Norge som er
medlem i Finans Norge.
Av saker Finans Norge særlig har arbeidet med på liv og
pensjonsområdet i 2020 nevnes:

EGEN PENSJONSKONTO
Egen pensjonskonto innebærer at arbeidstakere får samlet
pensjonskapitalen fra tidligere arbeidsforhold, og forvalter
denne sammen med pensjonsopptjeningen hos den
nåværende arbeidsgiveren. Arbeidstakere kan alternativt
velge å samle pensjonsmidlene både fra tidligere og
nåværende opptjening på egen pensjonskonto hos en
pensjonsleverandør som arbeidstakeren selv velger. Denne
lovendringen innebærer stort behov for informasjons
utveksling mellom leverandørene.
Finans Norge har deltatt i Finansdepartementets
gjennomføringsgruppe og gitt innspill til utforming av
forskrifter til egen pensjonskonto og innskuddspensjons
loven.
I løpet av 2020 har Finans Norge, i tett samarbeid med EY
som prosjektleder og Centurion AS som utvikler, utviklet
infrastrukturen Pensjonskontoregisteret. Pensjonskonto
registeret er en samhandlingsplattform tilsvarende
clearingsystemet som vi har mellom banker som sikrer
informasjonsutveksling av arbeidstakers pensjonssparing
mellom leverandørene.
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Finans Norge og næringen har i flere år arbeidet og
argumentert for bedre rammebetingelser for forvaltning
av garanterte pensjonsprodukter.

Pensjonsleverandørene plasserer en stor andel av pensjons
sparernes midler i obligasjoner og andre utlån. Disse gir en
fast årlig avkastning frem til forfall (renten på obligasjo
nene er fast i hele løpetiden), men renteendringer i
samfunnet kan påvirke markedsverdien av obligasjonen
hvis man ønsker å selge den.
Dette forslaget inngikk i en rekke forslag knyttet til
regelverksendringer for forvaltning av garanterte pensjons
produkter. Disse forslagene hadde høringsfrist 8. april
2020 og man avventer Finansdepartementets konklusjon
på det resterende regelverket.
Videre har administrasjonen på regelverksområdet fulgt
opp spørsmål knyttet til:
• Forvaltningskostnader i kollektivporteføljen.
•	Permitterte arbeidstakere og forholdet til tjeneste
pensjon på grunn av koronapandemien.

Skadeforsikring
Skadeforsikringsselskapene har en sentral oppgave i å tilby
økonomisk trygghet og avlastning ved uønskede inntrufne
hendelser, som for eksempel ulykker, skader og naturskader.
Finans Norges rolle er å arbeide for at forsikringsselskapene
får gode og bærekraftige rammebetingelser som legger til
rette for effektive og konkurransemessige kundeleveranser.

SKADEFOREBYGGING

Skadeforsikringsselskapene forvalter et premievolum på
67,3 milliarder kroner, hvorav 42,9 milliarder kroner er på
individuelle og private avtaler, mens resterende gjelder
næring og kollektive forsikringer. Dette gjelder landbasert
norsk forretning uten naturskadepremien.

FINANS NORGE FORSIKRINGSDRIFT

Av saker Finans Norge særlig har arbeidet med på skade
forsikringsområdet i 2020 nevnes:

KORONAPANDEMIEN
Året 2020 har vært preget av koronapandemien, og i
skadeforsikringsområdet er det særlig to forhold som har
vært fremtredende. Det ene er at skadeforsikringsselska
penes ansvarsområde i yrkesskadeforsikringen ble utvidet,
ved at «covid-19 med alvorlige komplikasjoner» ble lagt til
i yrkessykdomsforskriften, gjeldende fra mars 2020. Det
andre forholdet er håndteringen av ulike utfordringer og
avklaringer knyttet til reiseforsikring, da et stort antall
forsikringstakere med reiseforsikring ble berørt av
koronarestriksjoner. Det ble opprettet tett kontakt med
UDI om deres reiseråd, og et «reiseforsikringsutvalg» med
representanter fra skadeforsikringsselskapene tok stilling
til nye problemstillinger som dukket opp på grunn av
koronapandemien.

KLIMATILPASNING
Et klimatilpasset samfunn er i stand til å begrense eller
unngå skader som følge av klimaendringer. Klima
endringene gjør arealplanleggingen mer krevende, på
grunn av økte og mer intense nedbørmengder, og at elver
og bekker går over sine bredder. Dette fører til at nye
områder blir flom- og rasutsatte. Samarbeidsavtalen med
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
som ble inngått i 2018 har bidratt til at skadeforsikrings
data nå inngår i en større database (Kunnskapsbanken).
Disse dataene viser hvor det er særlige utsatte områder
gjennom at det har vært flere skader de siste årene. Finans
Norge er også engasjert i en rekke initiativ for å styrke
arbeidet med risikoreduserende tiltak globalt og lokalt.

Gjennom bidrag, engasjement og samarbeid med Norsk
Brannvernforening, Trygg Trafikk og Skadeforebyggende
Forum settes brannsikkerhet, trygghet på veiene og
generelt skadeforebyggende fokus på agendaen langt
utover egen næring.

Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) er en medlems
organisasjon for forsikringsselskapene i Norge. FNF har
som formål å ivareta drift av oppgaver og aktiviteter som
medlemsbedriftene anser det er formålstjenlig å utføre i
fellesskap, innenfor rammene av konkurranselovgivningen.
Arbeid med gode digitale fellesløsninger og en fremtids
rettet IT-drift er sentralt. FNF jobber med områder
innenfor brann, vann, bil og motor, yrkesskader, natur
skader, en rekke godkjenningsordninger og kriminalitets
forebygging.
Som følge av koronapandemien ble første halvår preget av
anstrengende økonomi da inntektene fra takseringssystemet
for bilskader ble redusert. Sluttresultatet ble allikevel
tilfredsstillende og FNF endte opp med et mindre over
skudd.
En større endring er at FNF har inngått avtale med Norsk
Pensjon AS og Pensjonskontoregisteret AS om å drifte disse
ordningene, og de ansatte i Norsk Pensjon ble overført til
FNF ved årets slutt.

TRAFIKKFORSIKRINGSFORENINGEN
Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i
Norge er etter bilansvarsloven pliktige til å være medlem
av Trafikkforsikringsforeningen (TFF). TFF er blant annet
ilagt oppgaven med å kreve inn unnlatelsesgebyr fra
uforsikrede motorvogneiere. Det kan søkes erstatning for
skader gjort av ukjente, uforsikrede eller utenlandske
kjøretøy gjennom TFF.
I 2020 har TFF utviklet Finans-FREG, som er systemet som
skal kunne forsyne hele finansnæringen med data fra det
moderniserte folkeregisteret. Næringen vil starte opp
kobling mot dette systemet i 2021.
TFF overtok utviklingen av «Skadehuben for motorvogn» i
2020. Dette systemet skal gi alle selskaper som selger
motorvognforsikring mulighet til å sende regresser og
saksdokumenter mellom hverandre i forbindelse med
kollisjoner mellom kjøretøy. Systemet øker effektiviteten i
skadeforsikringsnæringen og vil ivareta personvernet på
en sikker måte. De første selskapene startet produksjon
høsten 2020.
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NORSK NATURSKADEPOOL
Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader
blir automatisk også forsikret mot naturskader. Denne
ordningen administreres av Norsk Naturskadepool. Dette
følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne
ordningen er man sikret erstatning ved naturskade som
følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og
vulkanutbrudd.
I 2020 er det anslått naturskader for rundt 1,5 milliarder
kroner. Det store leirskredet i Gjerdrum 30. desember 2020
utgjør 900 millioner av dette. Etter at leirskredet gikk, var
det hektisk aktivitet i Norsk Naturskadepool. Administra
sjonen bidro blant annet på folkemøter for de skred
rammede, og orientert om forsikringsordningene og om
hva som er forsikringsselskapenes rolle.
Restverdiredningen (RVR) er et samarbeid mellom
brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest
mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer og
andre skader. RVR har gjort en storstilt innsats for å
redusere skadeomfang og redde verdier etter kvikk
leireskredet i Gjerdrum. De hjalp til på over 400 adresser, i
tillegg til kommunens bygg og næringsbygg, og hentet ut
over 300 biler fra skredområdet.
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Betalingsinfrastruktur og
digitalisering
Finans Norge arbeider med en rekke prosjekter for å sikre
trygg og effektiv betalingsformidling og god utnyttelse av
digitale løsninger til felles beste for finansnæringen og
forbrukerne.
Pandemien som traff verden og som ført til nedstengning
av det norske samfunnet 12. mars 2020, har i betydelig
grad endret måtene vi betaler på og eskalert adopsjonen av
digitale løsninger.
Dette har også satt sitt preg på de sakene som Finans

DIGITALT SAMARBEID OFFENTLIG PRIVAT
(DSOP)
Basert på den tillitsfulle samhandlingen som er utviklet
over tid i DSOP-samarbeidet, kunne Norge på rekordtid
realisere en kompensasjonsordning for næringslivet for
raskt å dempe de økonomiske konsekvenser under
pandemien. På under tre uker ble ordningen utviklet i
felleskapet med det offentlig, basert på banknæringens
felles betalingsinfrastruktur og den digitale eID og de
signeringsløsningene som er utviklet i Norge gjennom
BankID.

Norge har arbeidet med i 2020:
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Under det ordinære DSOP programmet ble prosjektet saldo
fra Lånekassen i nettbank realisert i 2020. Den digitale
eiendomshandelsløsningen er utvidet ytterligere og ved
årsskiftet er 95 banker og 235 eiendomsmeglerkontor
tilknyttet løsningen.
AML-møteplassen for hele finansnæring og offentlige
aktører som Økokrim ble utredet i 2020 og ble besluttet ved
inngangen til 2021. Operasjonaliseringen av dette viktige
prosjektet påbegynnes i 1. kvartal 2021.
Det er flere prosjektet under programmet som preges av
utfordringer på avtale- og reguleringssiden og finans
næringen må vise gjennomføringsevne og ledelsesmessig
prioritering på vår side.

FELLES BETALINGSINFRASTRUKTUR
Etter at de norske bankene i 2019 konkluderte med å trekke
seg ut av et prosjekt for felles betalingsinfrastruktur i
Norden (P27), har næringen fokusert på å videreutvikle
norsk betalingsinfrastruktur. Straks 2.0 ble realisert i 2020
som en generell løsning for realtidsbetalinger som
innebærer tilnærmet ingen oppgjørsrisiko for deltakende
banker og uten særskilte begrensninger for bruksområder.
Planene for ytterligere utvikling av straksbetalinger og
overgang til ISO 20022 er besluttet i BITS for suksessiv
lansering i 2022-2024.
Norges Bank har imidlertid igangsatt prosjektet NBO Real
for å vurdere dagens løsninger opp mot ny realtidsløsning
og eventuell kobling mot det Europeiske oppgjørssystemet
TIPS. Finans Norge, BITS og representanter fra bankene
deltar aktivt i Referansegruppen for å gi prosjektet og
dermed Norges Banks Hovedstyre et balansert fakta
grunnlag før beslutning.

DIGITALE PENGER
Finans Norge har i 2020 satt fokus på Digitale Verdiobjekter
og engasjert representanter fra næringen i en referanse
gruppe. Året har vært preget av stor utviklingsaktivitet
globalt både på private digitale penger og ulike prosjekter
på digitale sentralbankpenger, herunder i Norges Bank.
Det er utviklet en næringspolitisk posisjon på digitale
sentralbankpenger og Finans Norge ønsker velkommen
muligheten til konstruktivt å engasjere oss med politiske
myndigheter og sentralbanken om mulighetene, samt
utfordringene ved å innføre et nytt digitalt monetært
system.

NYE REGULERINGER OG STRATEGIER FRA EU
Gjennom 2020 er det utviklet og lansert en rekke nye
strategier og reguleringsforslag rettet mot innovasjon i
den finansielle sektor. Eu ønsker å svare opp den geo
politiske endring og den sterke posisjon som globale
plattformselskap, bigtechs og betalingsgiganter har også i
Europa. EU digital finance package ble lansert høsten 2020.
Digitale finansielle tjenester skal posisjonere Europa som
en sterk global aktør. Realtidsbetaling 24/7/365 skal være
den nye normalen og en digital euro ønskes introdusert.
Norges Banks prosjekter på NBO Real og digitale kroner
kan dermed sees i en større sammenheng. På regulerings
fronten vil finansnæringen i Norge møte regulering av
kryptoverdier gjennom MiCa og digital motstandsdyktighet
for finansinstitusjonene og 3. partsleverandørene gjennom
forordningen kalt DORA.

ENDRING I PUBLIKUMS BETALINGSVANER
Bruken av kontanter har falt betydelig de siste årene, godt
hjulpet av nye betalingsløsninger som Vipps, og fallet har
akselerert under pandemien. Fra en kontantandel på 12
prosent våren 2018 til under 3 prosent våren 2020. Selv den
langvarige vekterstreiken høsten 2020, med utfordringer
for leveranser av kontanter til minibanker og butikker,
forløp uten at tilbudet av kontanter ble opplevd som
utilstrekkelig. Med innføringen av «Vipps i butikk» som
ved årsskiftet dekker mer enn 1400 butikker i Norge, mener
Finans Norge at kontanttilbudet er tilstrekkelig i forhold til
kundenes forventninger.
Pandemien har også bidratt til at «tæpping» av kort og
dermed kontaktløs betaling i 2020 kan vise til en av de
bratteste adopsjonskurver man har sett for en ny beta
lingsmåte i Norge.
Mange av de øvrige betalingene som gjøres i bank gjøres i
dag enkelt for kunden via faste avtalegirooppdrag og
eFaktura løsninger. For å bidra til enkle bankbytter eller
fleksibel bruk av flere banker, har næringen utviklet
løsninger der eFaktura går til alle bankforbindelser.
Flytting av mange avtalegiroavtaler oppfattes av enkelte
som tungvint og BITS har igangsatt et prosjekt for å
digitalisere håndteringen av dette basert på en enkel
fullmakt fra kunden. Når dette prosjektet er realisert,
mener Finans Norge at banknæringen har lagt til rette for
en av Europas enkleste og raskeste løsninger for bankbytte
når også boliglånet kan flyttes heldigitalt på få timer.
Diskusjonen om flytting av kontonummer mellom banker
bør etter vårt syn være utkvittert.
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Finans Norge og samfunnet
Finans Norge arbeider for at finansnæringen skal være en
viktig, ansvarlig og kompetent næring som bidrar til økt
verdiskapning i Norge gjennom effektiv, sikker og god
håndtering av viktige samfunnsoppgaver. Finans Norge
har en viktig oppgave som næringens talerør ut mot
samfunnet, og formidler av samfunnets forventninger til
næringen. Ambisjonen er å styrke samfunnets tillit til
næringen og være en agendasetter i samfunnsdebatten. Vi
formidler derfor kunnskap om finansnæringens rolle i
samfunnet.
Finans Norge har i 2020 særlig lagt vekt på følgende i sitt
arbeid med å ivareta finansnæringens samfunnsrolle:

FORBRUKER
Det var en vesentlig oppgave for Finans Norge å jobbe for
sikker bruk av digitale løsninger. Vi deltok aktivt i disku
sjonen om utformingen av ansvarsregler for e-signatur i
finansavtaleloven, både ved møter med stortingspolitikere,
i offentlige debatter og i media. Selv om reglene ikke ble
slik vi ønsket, fikk vi satt problemstillingen på dagsorden.
Bransjenorm for BankID ble utarbeidet og forhandlet, og
ble endelig vedtatt av Bransjestyre bank og kapitalmarked i
januar 2021.
2020 ble også brukt til å forberede tre nye autorisasjons
ordninger: autorisasjon av roboter og av næringslivsrådgi
vere i skade- og livsforsikring. Alle disse ordningene er
klare til å ta imot søknader fra 2021.
Vi har gitt innspill til utlånsreguleringen, både i den
generelle runden høsten 2020, men også løpende i
forbindelse med koronasituasjonen første halvår. Vi fikk
gjennomslag for forslagene våre. Vi har fulgt utviklingen i
forbrukslånsmarkedet nøye fra måned til måned, og
registrert at det har skjedd en markant nedgang i både
utlån og benyttet rammekreditt. Vi har avholdt flere møter
i forum for forbukslånsbanker og i Fagutvalg kreditt.
Vi diskuterte mulige endringer i gjeldsordningsloven med
våre medlemmer, og sendte innspill til Barne- og familie
departementet.

BÆREKRAFT
Hvordan finansnæringen hensyntar og priser bærekraft og
klimarisiko får effekt på kapitaltilgangen til andre nærin
ger. Finansnæringen har i 2020 blitt løftet frem, for
eksempel i Regjeringens klimaplan 2021-2030, som en
foregangsnæring innenfor det grønne skiftet.
EUs handlingsplan for bærekraftig finans har vært en
viktig premissleverandør for avdeling bærekrafts arbeid i
2020. Blant annet EUs taksonomi for bærekraftige aktivi

teter har vært sentral, der avdelingen har bidratt til dialog
med norske myndigheter og EU-kommisjonen om innspill
til taksonomiens kriterier, kompetanseheving i finans
næringen og øvrig næringsliv samt utstrakt dialog med
andre næringsorganisasjoner.
Mange av de finansregulatoriske endringene vil få konse
kvenser langt utover finansnæringen, og derfor har det
vært viktig for Finans Norge å få til tettere dialog og
informasjonsutveksling mellom myndigheter, finans
næringen, øvrig næringsliv og akademia. Sammen med
NHO og Rederiforbundet spilte Finans Norge inn dette
behovet til Finansdepartementet, og foreslo en nasjonal
referansegruppe for bærekraftig finans, og det er gledelig å
se at Finansdepartementet har imøtekommet dette forslaget.
I tillegg har Finans Norge drevet flere andre prosjekter,
som for eksempel veiledning for klimarisikorapportering,
prosjekt på bærekraftinformasjon i fond og flere webinarer.
Arbeidet med Kunnskapsbanken, en løsning som inne
holder informasjon om risiko og sårbarhet for natur
hendelser basert på data fra ulike kilder, deriblant skade
data fra forsikringsselskapene, har blitt videreført, og det er
ventet at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
vil ferdigstille løsningen ila første halvår av 2021.

TEKNOLOGISK ENDRING
Prosjektet, som er organisert med både interne og eksterne
ressurser, har i oppgave å se litt lenger frem for å se
hvordan ny teknologi treffer næringen, regulator/lovgiver
og samfunn, konsentrerte seg gjennom 2020 særlig om
fremveksten av nye former for penger. Prosjektet har
derfor studert ulike former for kryptovaluta, deres
virkemåte og utvikling. Prosjektet har hatt et særlig fokus
på utvikling av digitale sentralbankpenger som et komple
ment til fysiske kontanter utstedt av sentralbankene. Her
foregår det et intenst arbeid i nesten alle verdens sentral
banker. Nye former for penger/verdiobjekter utfordrer
samfunnet langs mange akser. Finans Norge vedtok med
utgangspunkt i det arbeidet som er gjort i prosjektet i
2020, en foreløpig posisjon knyttet til digitale sentral
bankpenger.
Som næringsorganisasjon har også Finans Norge et
samfunnsansvar i å løfte viktige problemstillinger som
angår hele samfunnet opp i det offentlige rom. Derfor har
det vært et viktig tema for dette prosjektet å løfte interessen
hos myndigheter og i samfunnet generelt for hvordan
pengevesenet synes å være i rivende utvikling. Et arbeid
som langt nær er ferdig. Prosjektet er derfor i løpet av året
også etablert som et kontaktpunkt i næringen for mediene
i spørsmål knyttet til disse spørsmålene. Dette er et svært
viktig område å spre kompetanse om.
FINANS NORGE ÅRSRAPPORT 2020
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Finansregulaturiske forhold
Finansnæringen i Norge er omfattet av en rekke særskilte
regulatoriske forhold. En viktig del av Finans Norge sitt
arbeid er derfor å arbeide med ulike lovprosesser og
fortolkningsspørsmål på vegne av våre medlemmer.
Av saker Finans Norge særlig har arbeidet med på det
finansregulatoriske området i 2019 nevnes:

LÅNEGARANTIORDNINGEN
Som et av tiltakene for å hjelpe små og mellomstore
bedrifter som var rammet av omsetningsnedgang og
inntektsbortfall som følge av koronaviruset lanserte
regjeringen i mars 2020 garantiordningen. Garanti
ordningen ga bankene mulighet til å yte kreditt til bedrif
tene med en statlig garanti på 90 prosent av lånebeløpene.
Finans Norge har hatt tett dialog med Finansdepartementet
og GIEK, som administrer ordningen for staten knyttet til
behov, endringer og veiledning til bankene.

12
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NY FINANSAVTALELOV
Justis- og beredskapsdepartementet sendte i 2017 forslaget
til ny finansavtalelov på høring. Loven er sentral for
finansforetaks kunderelaterte virksomhet og implementerer
en rekke EU-direktiver i norsk rett. Finans Norge avga i
desember 2017 et omfattende høringssvar til lovforslaget.
Arbeidet har blitt fulgt opp gjennom 2018, 2019 og 2020
med tett dialog med Justis- og beredskapsdepartementet.
Frem mot vedtakelsen av loven høsten 2020 hadde Finans
Norge også dialog med justiskomiteen på Stortinget og
flere politiske partier.
Finans Norge vil fremover ha dialog med Justis- og
beredskapsdepartementet ved utarbeidelsen av forskriftene
til loven.

Event og kurs
Det er i henhold til Finans Norges strategi viktig med
sentrale møteplasser som kan støtte opp under våre
næringspolitiske målsettinger og bidra til å styrke sam
funnsrollen og øke tilliten. På denne bakgrunn har Finans
Norge de senere årene økt vektleggingen av konferanser,
seminarer og kurs. Dette er en del av vår kjernevirksomhet.
Finans Norge har tradisjonelt vært sterke på gjennom
føring av store fysiske arrangementer. Som følge av
koronasituasjonen har vi i 2020 gjennomført et vellykket
«digitalt skift» for våre arrangementer. I 2020 var det
mulig å følge over 30 Finans Norge arrangementer digitalt.
Noen av de største arrangementene som hvitvaskings
konferansen, betalingsformidlingskonferansen, digitalise
ringskonferansen og boligkonferansen ble tilbudt som
hybrider med mulighet for å delta både fysisk og digitalt. Vi
hadde til sammen nær 8000 deltakere på ulike typer
arrangementer i 2020.

Finansnæringens dag 2020 måtte avlyses som følge av
koronasituasjonen. I 2021 blir det en heldigital finans
næringens uke 22.-25. mars der vi bygger videre på det
planlagte konseptet for fjorårets avlyste konferanse som
hadde tittel «En million nye jobber».
Med flere digitale møteplasser blir det enklere for delta
kerne å følge våre arrangementer. Medlemmer sparer
reisekostnader, bruker mindre tid og bidrar positivt i
forhold til bærekraft. Samtidig er det mange som savner de
fysiske møteplassene som bl.a. gir muligheter for god
nettverksbygging.

FINANS NORGE ÅRSRAPPORT 2020
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Internasjonal koordinering
Internasjonale koordinering jobber med tidlig varsling av
lovgivningsinitiativer i EU, informasjon om hva initiative
ne inneholder og så tidlig posisjonering av norsk finans
næring som mulig inn i prosessene. Avdelingen jobber også
systematisk for å sikre at norske myndigheter har kunn
skap om status i norsk næring når de spiller inn i EU-
prosessene. I året som har gått har Finans Norge gjort dette
på en mer systematisk måte.
I innledningen på året presenterte EU-kommisjonen en
mengde planer og forslag for mandatperioden. Sett med
finansnæringens øyne er fokus for arbeidet bærekraft
agendaen «An European Green Deal» og den digitale
agendaen «Digital Europe». Det nordiske samarbeidet for
påvirkning har stått sterkt på bærekraftsiden og når det
gjelder digitalisering. For digitaliseringsarbeidet er en
felles nordisk posisjon utarbeidet. For bærekraftarbeidet er
det en felles virkelighetsoppfattelse som danner grunnlag
for felles aktiviteter på den europeiske arenaen.
En av to representanter fra banknæringen i EU-kommi
sjonens «Sustainable Finance Platform» er nordisk. Det gir
en god mulighet til strukturert og tidskritisk informasjon
fra arbeidet i plattformen.
Med koronapandemien ble det felles nordiske kontoret i
Brussel stengt. All reiseaktivitet er avlyst for alle med
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arbeidere. De europeiske institusjonene tar ikke imot
besøk. De europeiske bransjeforeningene stilte om til
digitale møter på rekordtid, og aktiviteten har vært høy.
De europeiske tilsynsmyndighetene på det finansielle
området har tatt initiativer for å begrense effektene på den
europeiske økonomien av koronapandemien. Anbefalinger
til nasjonale tilsynsmyndigheter om å slippe opp buffer
krav for banker har bidratt til å holde aktiviteten oppe.
Anbefalinger om begrensing av utbytte fra finansielle
aktører har også kommet fra europeiske myndigheter.
Dialog mellom tilsynsmyndigheter og europeiske bransje
foreninger har vært aktiv og konstruktiv. EU-kommisjonen
har arrangert rundebordsforhandlinger mellom næringen
og forbrukerinteressenter og representanter for øvrig
næringsliv, som har resultert tydelige anbefalinger, som
savner juridisk basis. Finans Norge har vært aktiv i disse
diskusjonene.
Finans Norge har pekt på sammenhengen mellom det
forsikringsbeskyttelse og det nasjonale trygghetssystemet
i en diskusjon om hvordan samfunnet bør håndtere
pandemirisiko etter koronapandemien. Det er en diskusjon
som vil fortsette.

Finans Norge som arbeids
giverorganisasjon
181 finansforetak har arbeidsgivermedlemskap i Finans
Norge. Av disse er 94 sparebanker, 15 forretningsbanker,
39 forsikringsselskap og 33 andre finansforetak. Selskapene
sysselsetter totalt 37.000 ansatte. Av de ansatte er 53
prosent organisert i Finansforbundet og 3,4 prosent i
LO-forbund.
Finans Norge er avtalepart i finansnæringens tariffavtaler,
og gjennomfører de årlige sentrale tarifforhandlingene
med Finansforbundet og LO. Foruten å rådgi og bistå
medlemmene innenfor arbeidsrett, lønn og øvrige arbeids
livsspørsmål, var følgende aktiviteter prioritert i 2020.

HOVEDAVTALEREVISJON 2019-2020
Partene ble i forhandlingene enige om å nedsette to
partssammensatte utvalg som i løpet av året har arbeidet
med modernisering av hovedavtalene. Det er oppnådd
enighet om ny struktur og øvrige redaksjonelle endringer
av Hovedavtalens regler om medinnflytelse, samarbeid og
likestilling. Det er også fremmet forslag til strukturell,
språklig og redaksjonell modernisering av hovedavtalens
øvrige kapitler. Arbeidet fortsetter i 2021.

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2020.
Koronapandemien førte til at vårens oppgjør ble utsatt til
oktober. Resultatet ble et generelt tillegg på lønnsregulat

ivets satser på 0,3 prosent, minimum 1500 kroner per år
med virkning fra 1. mai 2020. For øvrig ble sentralavtalene
prolongert uten endringer frem til 2022.

KOMPETANSE
I mars utviklet BI og Finans Norge i samarbeid en egen
nettside for næringen hvor digitale kurs ble tilbudt for
bedriftene og de ansatte i finans. Kursene ble raskt
fulltegnet. Som følge av pandemien ble for alle kurs fra
Finans Norge på arbeidslivsområdet tilbudt som webinarer
i 2020.

MANGFOLD OG LIKESTILLING
I forbindelse med kvinnedagen 8.mars presenterte Finans
Norge og Finansforbundet oppdaterte likestillingsindi
katorer.

VERKTØY FOR MEDLEMMENE
Våren 2020 var preget av stor etterspørsel om bistand til
spørsmål knyttet til håndtering av ansatte og korona
pandemien. Det ble derfor opprettet egne «koronasider»
på finansnorge.no med veiledere og Q&A. Høsten 2020 ble
prosjektet med å forenkle medlemmenes lønnstallrappor
tering til Finans Norge startet. Arbeidet fortsetter våren
2021.

FINANS NORGE ÅRSRAPPORT 2020
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Organisasjon
Virksomheten i Finans Norge er organisert rundt de fire
kjerneområdene Bank og kapitalmarked, Liv og pensjon,
Skadeforsikring og Arbeidsliv. I tillegg er det etablert tre
tematiske satsningsområder; Bærekraft, Forbruker og
Teknologisk endring. Pr. 31. desember hadde Finans Norge
og Finans Norge Servicekontor totalt 60 ansatte.

ORGANISASJON, KOMPETANSE OG
ARBEIDSMILJØ
Finans Norge har som mål å bli nærere medlemmene samt
en modigere, raskere og enklere organisasjon. Dette måles
gjennom medlemsundersøkelser og medarbeiderunder
søkelser. Vi jobber etter halvårlige mål gjennom en prosess
kalt «Topp rullerende fem» som fastsettes i styrende
organer. Det er et kontinuerlig fokus på å levere resultater
til medlemmene.
Finans Norge er en kunnskapsorganisasjon med høy
kompetanse på egne fagfelt. Kontinuerlig kompetanse
utvikling er derfor viktig. Årlig gjennomføres det med
arbeiderundersøkelser som følges opp med ulike tiltak. I
dette arbeidet involveres tillitsvalgte, ledelsen og kultur
prosjektet internt i organisasjonen. Finans Norge har i all
hovedsak en god organisasjonskultur, med mange positive

trekk og bidragsytere. Medarbeiderundersøkelsen i 2020
viste positiv utvikling fra året før på mange områder. Det
har i 2020 vært jobbet med å forsterke det positive i den
allerede eksisterende kultur. Hovedinntrykket er at et økt
fokus på kultur og samspill internt, har skapt en positiv
bevissthet omkring hva som skal kjennetegne organisa
sjonen. Det var vært avholdt workshops, digitale møte
plasser samt en faglig og sosial dag for alle ansatte i
september i form av en hybrid løsning. Kulturarbeidet er
evaluert og planlegging av videre kulturarbeid er foretatt.
Gjennom koronapandemien har det vært viktig å involvere
og kommunisere med de ansatte på digitale plattformer.
Det har vært kjørt månedlige temperaturmålinger med høy
score. Sykefraværet i Finans Norge i 2020 var på 2,4
prosent, med et korttidsfravær på 0,2 prosent. Ansatte som
blir syke følges opp av interne rutiner og har helseforsikring
som en del av velferdsordningen.
Finans Norge har ikke hatt noen alvorlige hendelser i 2020.
Det har ikke vært tatt i bruk deltidstilsetting i 2020.
Organisasjonen har hatt to vikariater i 2020.

HOVEDSTRUKTUR FINANS NORGE
Ledelse, stab og støtte
Bank og
kapitalmarked

Liv og pensjon

Skade

Arbeidsliv

Erik Johansen

Stefi Kierulf Prytz

Hege Hodnesdal

Runa Opdal Kerr

Tematisk satsing: Bærekraft

Tematisk satsing: Trygge forbrukere i et digitalt finansmarked

Prosjekt: Teknologisk endring
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Agathe Bryde Schjetlein

Gry Nergård

Tom Staavi

LIKESTILLING OG MANGFOLD

31,7 uker (kvinner) og 29,1 uker (menn).

Det er 58 prosent menn og 42 prosent kvinner i organisa
sjonen. Ledergruppen i Finans Norge består av 50 prosent
kvinner og 50 prosent menn.

Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne får individuell
tilrettelegging av arbeidet.

Finans Norge skal gi begge kjønn like muligheter for
kompetanseutvikling, lønn, fleksibilitet og avanse
mentsmuligheter.

Finans Norge har utarbeidet en risikovurdering og dertil
hørende aktivitetsplan for HMS, mangfold og likestilling i
samarbeid med tillitsvalgte. Denne er tilgjengelig på
www.finansnorge.no

Fordelingen av uttak fødselspermisjon mellom kvinner og
menn har vært

Lønnsforskjeller i Finans Norge pr 31.12.2020
Kvinner

Menn

Lønn

Total

35

24

Menn har 13% høyere lønn

Ledere*

5

4

Kvinner har 9% høyere lønn

Fagansvarlig**

12

16

Menn har 13% høyere lønn

Funksjonær***

13

4

Kvinner har 30% høyere lønn

Admin****

5

0

N/A

*Direktør med lederansvar (adm.dir. er ikke med i kartleggingen)
**Fagdirektør- og fagsjek, advokat
***Rådgiver, seniorrådgiver og spesialrådgiver
****Administrativt personale, konsulent
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Årsberetning Finans Norge
VIRKSOMHETEN 2020
Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i
Norge og representerer 248 finansbedrifter med rundt
37 000 ansatte. Finans Norge og Finans Norge Service
kontor har kontor i Finansnæringens hus i Oslo.

FORRETNINGSIDÉ OG STRATEGI
Finans Norge ivaretar finansforetakenes og finanskonser
nenes felles interesser. Organisasjonen driver førøvrig
faglig utredningsvirksomhet, informasjons- og opp
lysningsvirksomhet samtyter bistand overfor medlems
bedriftene.
Virksomheten i Finans Norge er organisert rundt fire
kjerneområder; Bank og kapitalmarked, Liv og pensjon,
Skadeforsikring og Arbeidsliv. I tillegg er det etablert tre
tematiske satsningsområder; Bærekraft, Forbruker og
Teknologisk endring. Pr. 31.12.20 hadde Finans Norge og
Finans Norge Servicekontor totalt 60 ansatte.

ORGANISASJON, KOMPETANSE OG
ARBEIDSMILJØ
Finans Norge hadde ved årsskiftet 15 ansatte.
Finans Norge har som mål å jobbe nærere medlemmene
samt bli en modigere, raskere og enklere organisasjon.
Dette måles gjennom medlemsundersøkelser og med
arbeiderundersøkelser. Vi jobber etter halvårlige mål
gjennom prosessen «Topp rullerende fem» som fastsettes i
styrende organer. Det er et kontinuerlig fokus på å levere
resultater til medlemmene.

Finans Norge er en kunnskapsorganisasjon med høy
kompetanse på egne fagfelt. Kontinuerlig kompetanse
utvikling er derfor viktig. Årlig gjennomføres det med
arbeiderundersøkelser som følges opp med ulike tiltak. I
dette arbeidet involveres tillitsvalgte, ledelsen og kultur
prosjektet internt i organisasjonen. Finans Norge har i all
hovedsak en god organisasjonskultur, med mange positive
trekk og bidragsytere. Medarbeiderundersøkelsen i 2020
viste positiv utvikling fra året før på mange områder. Det
har i 2020 vært jobbet med å forsterke det positive i
allerede eksisterende kultur. Hovedinntrykket er at et økt
fokus på kultur og samspill internt, har skapt en positiv
bevissthet omkring hva som skal kjennetegne organisa
sjonen. Det var vært avholdt workshops, digitale møte
plasser samt en faglig og sosial dag for alle ansatte i
september i form av en hybrid løsning. Kulturarbeidet er
evaluert og videre arbeid på området er planlagt.
Gjennom Covid-19 pandemien har det vært viktig å
involvere og kommunisere med de ansatte på digitale
plattformer. Det har vært kjørt månedlige temperatur
målinger med høy score. Sykefraværet i Finans Norge var i
2020 på 3,6 prosent, noe som er lavere enn gjennomsnittet
i arbeidslivet.
Ansatte som blir syke følges opp gjennom interne rutiner
og organisasjonen har helseforsikring som en del av
velferdsordningen.
Finans Norge har ikke hatt noen alvorlige hendelser i 2020.
Det har ikke vært tatt i bruk deltidstilsetting i 2020.
Organisasjonen har hatt to vikariater i 2020.
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HOVEDSTRUKTUR FINANS NORGE
Ledelse, stab og støtte
Bank og
kapitalmarked

Liv og pensjon

Skade

Arbeidsliv

Erik Johansen

Stefi Kierulf Prytz

Hege Hodnesdal

Runa Opdal Kerr

Tematisk satsing: Bærekraft

Agathe Bryde Schjetlein

Tematisk satsing: Trygge forbrukere i et digitalt finansmarked

Gry Nergård

Prosjekt: Teknologisk endring

Tom Staavi

LIKESTILLING OG MANGFOLD
Det er 58 prosent menn og 42 prosent kvinner i organisa
sjonen. Ledergruppen i Finans Norge består av 50 prosent
kvinner og 50 prosent menn. Finans Norge skal gi begge

kjønn like muligheter for kompetanseutvikling, lønn,
fleksibilitet og avansementsmuligheter. Fordelingen av
uttak fødselspermisjon mellom kvinner og menn har vært
31,7 uker (kvinner) og 29,1 uker (menn).

Lønnsforskjeller i Finans Norge pr 31.12.2020
Kvinner

Menn

Lønn

Total

35

24

Menn har 13% høyere lønn

Ledere*

5

4

Kvinner har 9% høyere lønn

Fagansvarlig**

12

16

Menn har 13% høyere lønn

Funksjonær***

13

4

Kvinner har 30% høyere lønn

Admin****

5

0

N/A

*Direktør med lederansvar (adm.dir. er ikke med i kartleggingen)
**Fagdirektør- og fagsjek, advokat
***Rådgiver, seniorrådgiver og spesialrådgiver
****Administrativt personale, konsulent
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Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne får individuell
tilrettelegging av arbeidet. Finans Norge har utarbeidet en
risikovurdering og dertil hørende aktivitetsplan for HMS,
mangfold og likestilling i samarbeid med tillitsvalgte.
Denne er tilgjengelig på www.finansnorge.no. Kartleggingen
er gjort felles for Finans Norge og Finans Norge Service
kontor som følge av organisasjonenes felles ledelse,
styring og drift.

Hovedstyret vil påse at de økonomiske forutsetningene er
til stede for at Finans Norge vil opprettholde en tilstrekkelig
finansiering av driften og at behov for nødvendig egen
kapital som følge av avviklingen av ytelsespensjonsord
ningen per 31.12.2017 vil bli dekket ved økt medlems
kontingent fordelt over totalt fem år i henhold til inngått
intensjonsavtale. Siste året for slik kapitalinnhenting er
2021.

YTRE MILJØ

I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter
hovedstyret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og
at årsregnskapet er avlagt under den forutsetningen. Det er
ikke inntruffet hendelser etter balansedato som påvirker
Finans Norges virksomhet.

Virksomheten i Finans Norge har i begrenset grad en
direkte påvirkning på det ytre miljø.

FINANSIELL RISIKO
Finans Norges primære inntektskilde er medlems
kontingent. Antall medlemsselskaper har vært stabilt siste
året. Utmeldelse av Finans Norge må skje skriftlig innen
utgangen av et kalenderår og med minst tre måneders
varsel. Har foreningen inngått tariffavtale for vedkommende
medlem med de ansattes organisasjoner, kan medlemmet
likevel ikke tre ut av Finans Norge før tariffavtalens utløp.
Finans Norges inntekter og kostnader er i all hovedsak i
norske kroner. Aktiviteten som tilbyder av konferanser mv.
ble i stor grad lagt om med digitale og hybride løsninger
som følge av pandemien i 2020. Inntekter fra event- og
konferansevirksomheten er forbundet med markeds
usikkerhet.

ÅRSREGNSKAP RESULTATDISPONERING

Driftsresultat for Finans Norge viser et overskudd på 6,3 mill.
kroner forhold til budsjett.
Med tilleggskontingent på 2,8 mill. kroner har Finans
Norge et resultat på 9,1 mill. kroner.
Hovedstyret foreslår overfor årsmøtet at overskuddet/
tilleggskontingent 2020 for Finans Norge på kr 9 109 917
dekkes slik:
-	 kr 9 109 917 overføres til annen egenkapital
Finans Norges egenkapital utgjorde kr 12 195 487 pr.
31.12.2020.

Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven
og norsk anbefaling for god regnskapsskikk for foretak.
Etter hovedstyrets oppfatning gir det fremlagte års
regnskapet med balanse en rettvisende oversikt over
Finans Norges drift og økonomiske stilling ved årsskiftet.

Oslo, 31. desember 2020
11. mars 2021

Geir Bergskaug (leder)

Kjerstin Braathen

Dag Tjernsmo

Snorre Storset

Odd Arild Grefstad

Sverre Thornes

Åmund Lunde

Turid Grotmoll

Helge Leiro Baastad

Jon Håvard Solum

Siri Berggreen

Jan Erik Kjerpeseth

Richard Heiberg

Morten Thorsrud

Idar Kreutzer (adm.dir.)
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Årsregnskapet 2020
Resultatregnskap
NOTE

2020

2019

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent
Tilleggskontingent

51 630 529

50 545 242

12

2 800 000

2 800 000

173 400

-

6

31 310 855

29 561 291

85 914 784

82 906 533

34 572 917

31 825 917

Gevinst salg varige driftsmidler
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
DRIFTSKOSTNADER
Lønns- og personalkostnader

7

Avskrivning på varige driftsmidler

2

515 637

296 540

Annen driftskostnad

8

41 764 226

44 329 679

76 852 780

76 452 136

9 062 004

6 454 397

Annen renteinntekt

47 913

273 639

Sum finansinntekter

47 913

273 639

9

9 109 917

6 728 036

9

9 109 917

6 728 036

9 109 917

6 728 036

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og - kostnader

Årsresultat
Disponeres:
Overført annen egenkapital
Sum disponert
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Balanse
NOTE

2020

2019

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar mv.

2

8 314 478

6 585 562

11

184 604

184 604

Finansielle anleggsmidler
Langsiktige investeringer
Netto pensjonsmidler sikret

1

Sum anleggsmidler

-

537 841

8 499 082

7 308 007

2 658 020

2 625 179

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Mellomværende nærstående parter

10

1 797 201

1 156 326

Andre fordringer

3

681 445

2 766 120

Bankinnskudd

4

32 477 586

23 171 784

Sum omløpsmidler

37 614 252

29 719 409

SUM EIENDELER

46 113 334

37 027 416

12 195 478

3 085 561

12 195 478

3 085 561

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Annen egenkapital

9

SUM EGENKAPITAL
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser usikret

1

23 620 919

24 723 348

Netto pensjonsmidler sikret

1

217 797

-

2 132 804

738 079

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Mellomværende nærstående parter

10

140 764

3 254 262

3 712 123

2 766 580

4 093 449

2 459 586

SUM GJELD

33 917 856

33 941 855

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

46 113 334

37 027 416

Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

5

Oslo, 31. desember 2020
11. mars 2021
Geir Bergskaug (leder)

Kjerstin Braathen

Dag Tjernsmo

Snorre Storset

Odd Arild Grefstad

Sverre Thornes

Åmund Lunde

Turid Grotmoll

Helge Leiro Baastad

Jon Håvard Solum

Siri Berggreen

Jan Erik Kjerpeseth

Richard Heiberg

Morten Thorsrud

Idar Kreutzer (adm.dir.)
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Noter til regnskapet 2020
Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og
god regnskapsskikk. Oppstillingsplanen er tilpasset
foreningens formål. Det anses ikke nødvendig å utarbeide
konsernregnskap da selskapets datterselskapet er av
uvesentlig betydning.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen
til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

VARIGE DRIFTSMIDLER

MEDLEMSKONTINGENT

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over drifts
midlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av drifts
midler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Medlemskontingenten blir inntektsført det året medlems
avgiften dekker.

PENSJONER

HONORARINNTEKTER
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som
forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestids
punktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/
langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men ned
skrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å
være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Alle nåværende ansatte har en innskuddsbasert pensjons
ordning. Denne ordningen innebærer at selskapet yter et
tilskudd på 7% av lønn fra første krone til 7,1 G og 20% av
lønn fra 7,1 - 12G.

SKATT
Selskapet er ikke skattepliktig for sin virksomhet.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte
metoden. Likviditetsbeholdningen omfatter kontanter,
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer
som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan
konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende
løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.
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NOTE 1

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
2020

2020

2019

2019

Sikret

Usikret

Sikret

Usikret

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

-

645 683

14 592

204 889

+Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

-83 377

560 858

-56 411

622 751

Pensjonskostnad før aktuarielle avvik

-83 377

1 206 541

-41 819

827 640

+Amortifisering av aktuarielle avvik

-

273 474

33 458

122 815

110 867

-

-

-

27 490

1 480 015

-8 362

950 455

Pensjonsmidler (til markedsverdi) per 31.12.

5 116 000

-

2 489 000

-

-Beregnede pensjonsforpliktelser per 31.12.

-6 238 450

-26 304 054

-2 057 259

-25 676 283

Netto pensjonsforpliktelse

-1 122 450

-26 304 054

431 741

-25 676 283

904 653

2 683 135

106 100

952 935

-217 797

-23 620 919

537 841

-24 723 348

+Administrasjonskostnad
Netto pensjonskostnad

Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst)
= Balanseførte pensjonsmidler (pensjons
forpliktelser) inkl. arbeidsgiveravgift

Medlemmer av ordningene per 31.12.20:
Aktive medlemmer av innskuddsordningen
Antall yrkesaktive i ytelsesordningene

15
2

Pensjonister og uføre i ordningene

17

Totalt

34

Økonomiske forutsetninger:

2020

2019				

Diskonteringsrente

1,50 %

2,30 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler

3,80 %

3,80 %

Forventet lønnsvekst

2,25 %

2,25 %

Forventet G-regulering

0,50 %

2,00 %

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling

2,00 %

0,50 %		

				
Pensjonsforpliktelsene beregnes som nåverdi av fremtidige, sannsynlige pensjonsutbetalinger og bygger på aktuarmessige
beregninger og forutsetninger. Pensjonsmidler og aktuarberegnet kostnad er inklusiv arbeidsgiveravgift.
Finans Norge er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og pr. 31.12.20 hadde
Finans Norge tjenestepensjonsordninger som oppfyller kravene etter denne loven.
Finans Norge avsluttet den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen med virkning fra 31.12.17. Aktive medlemmer av
den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen gikk over til innskuddspensjon fra og med 01.01.18.
I 2020 er det regnskapsført en sikret ytelsespensjonsordning som ikke er regnskapsført tidligere. Denne er tidligere holdt
utenfor regnskapet da dette gjelder en ansatt hvor arbeidsevnen har vært under avklaring. Dette er avklart i 2020. Påvirk
ningen/resultatet av at denne ikke var regnskapsført tidligere medfører en kostnad på total kr 786 543,- som ikke var
bokført i 2019. Årets kostnad som følge at denne regnskapsføres er kr 32 303,-.
Totalt kostnadsført i år på den sikrede ytelsesbaserte ordningen utgjør kr 818 846,-.
Samlet forpliktelse for de sikrede ordningene var pr 31.12.19 248 702,-.
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NOTE 2

Varige driftsmidler
Biler

Aktivert
ombygging

IT-utstyr

Totalt

Anskaffelseskost 1.1.20

708 000

7 599 246

1 260 858

9 568 104

Tilgang

730 627

4 394 354

271 517

5 396 498

Avgang

-708 000

-2 995 902

-

-3 703 902

730 627

8 997 698

1 532 375

11 260 700

Akkumulerte avskrivninger 31.12.20

-35 400

-2 272 293

-638 529

-2 946 222

Balanseført verdi 31.12.20

695 227

6 725 405

893 846

8 314 478

Periodens avskrivninger

129 800

205 201

180 636

515 637

Anskaffelseskost 31.12.20

Biler består 31.12.20 av 1 firmabil som avskrives over 5 år. Denne er byttet i 2020.
Aktivert ombygging (leietakerpåkostninger) avskrives over 10 år, møbler avskrives over 5 år og it-utstyr over 3 år.
Ombygging 6. etg var ferdigstilt og startet avskrivning i 2020 .

NOTE 3

Andre fordringer
2020

2019

15 196

1 891 291

-

36 955

Andre fordringer

666 249

837 874

Sum andre fordringer

681 445

2 766 120

2020

2019

30 959 132

21 783 050

1 518 454

1 388 734

32 477 586

23 171 784

Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Fordringer på ansatte

NOTE 4

Bankinnskudd
Bankkonto drift
Bankkonto skattetrekk
Sum bankinnskudd
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NOTE 5

Annen kortsiktig gjeld
2020

2019

Skyldige feriepenger

2 311 934

2 319 924

Annen kortsiktig gjeld

1 781 515

139 662

Sum annen kortsiktig gjeld

4 093 449

2 459 586

NOTE 6

Annen driftsinntekt
2020

2019

23 642 215

22 190 058

Refusjon Sparebankforeningen

4 496 000

4 496 000

Administrative tjenester

3 164 640

2 584 999

8 000

290 234

31 310 855

29 561 291

Leieinntekter lokaler

Kurs- og konferanseinntekt
Sum annen driftsinntekt

NOTE 7

Lønns- og personalkostnader
Lønn

2020

2019

23 449 548

22 137 725

Arbeidsgiveravgift

3 948 185

4 229 200

Pensjonskostnad

6 160 803

4 342 742

Andre personalkostnader

1 014 381

1 116 250

34 572 917

31 825 917

Sum lønns- og personalkostnader

Gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret er 15,5.
Lønn til administrerende direktør utgjorde kr 3 687 142. I tillegg er det kostnadsført kr 535 866
knyttet til pensjonsordninger. Andre naturalytelser utgjorde kr 163 460.
Pensjonsalder for adm.dir. er 65 år. Førtidspensjonen fra 65 til 67 år utgjør 70 % av
årslønn per fratredelsestidspunktet. Det er ikke utbetalt honorar til hovedstyret. Det foreligger ingen
forpliktelse til vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold for styreleder/daglig leder.
Kostnadsført honorar til revisor er kr 154 937 (inkl. mva) hvoralt gjelder pliktig revisjon.
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NOTE 8

Annen driftskostnad
Husleie, fellesutgifter mv.

2020

2019

26 663 977

24 645 656

IT- kostnader

2 145 338

2 179 616

Andre driftskostnader

1 633 200

1 643 820

Møtekostnader

1 658 235

4 576 054

Reisekostnader

744 605

1 415 223

Kurs- og konferansekostnader
Ekstern bistand og honorarer
Administrative tjenester Finans Norge Servicekontor

736 195

821 241

1 648 338

1 488 905

-

2 964 205

Administrative tjenester Finans Norge Forsikringsdrift

1 760 222

-

Bidrag og kontingenter

4 774 116

4 594 959

41 764 226

44 329 679

2020

2019

3 085 561

-3 642 475

9 109 917

6 728 036

12 195 478

3 085 561

Sum annen driftskostnad

NOTE 9

Egenkapital
Egenkapital per 1.1.
Årets resultat
Egenkapital per 31.12.
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NOTE 10

Mellomværende med nærstående parter
Finans Norge definerer Finans Norge Forsikringsdrift, Finans Norge Servicekontor, Sparebank
foreningen i Norge, Norsk Naturskadepool, Trafikkforsikringsforeningen og Finansforlaget AS som
nærstående parter. Tallene for 2019 følger samme definisjon.
Transaksjoner med nærstående parter foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og
prinsipper.

Mellomværende med nærstående parter utgjør:

2020

2019

1 124 000

19 864

Finans Norge Forsikringsdrift

502 639

301 128

Finans Norge Servicekontor

163 529

124 377

Norsk Naturskadepool

3 175

17 771

Trafikkforsikringsforeningen

3 858

693 186

-

-

1 797 201

1 156 326

Finans Norge Servicekontor

140 764

3 254 262

Sum mellomværende nærstående parter

140 764

3 254 262

Fordringer
Sparebankforeningen i Norge

Finansforlaget AS
Sum mellomværende nærstående parter
Gjeld
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NOTE 11

Langsiktige investeringer
Aksjer i Finansforlaget AS (25 stk. á kr 4 000)

2020

2019

184 604

184 604

Aksjene ble anskaffet i 2015 og er bokført til kostpris.
Finans Norge har 100 % eierandel og stemmeandel i Finansforlaget AS.
Det anses ikke nødvendig å utarbeide konsernregnskap da selskapets datterselskapet er av uvesentlig
betydning.

NOTE 12

Tilleggskontingent		
Hovedstyret vil påse at de økonomiske forutsetningene er til stede for at Finans Norge vil opprettholde
en tilstrekkelig finansiering av driften og at behov for nødvendig egenkapital som følge av avviklingen
av ytelsespensjonsordningen per 31.12.2017 vil bli dekket ved økt medlemskontingent fordelt over fem år
i henhold til inngått intensjonsavtale.
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Kontantstrømoppstilling
2020

2019

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad

9 109 917

6 728 036

Periodens betalte skatt

-

-

Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler

-

-

Ordinære avskrivninger

515 637

296 540

Endring i kundefordringer

-32 841

-1 001 816

Endring i leverandørgjeld
Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i
pensjonsordninger
Endring i andre tidsavgrensningsposter

1 394 725

593 943

-346 791

-2 128 218

357 751

4 833 326

10 998 398

9 321 811

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

3 703 902

-

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-5 396 498

-2 776 220

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-1 692 596

-2 776 220

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

9 305 802

6 545 591

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01.

23 171 784

16 626 193

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12.

32 477 586

23 171 784

Endringen i pensjonsmidler skyldes reduksjon av de usikre ordningene. I 2020 er endingen lavere på grunn av at det er
regnskapsført en sikret ytelsespensjonsordning som ikke er regnskapsført tidligere. Endringen er i 2020 på
-346 791,- mot -2 128 218,- i 2019.
Endring i andre tidsavgrensningsposter er på 357 751,- i 2020. Nedgangen fra 2019 skyldes i hovedsak nedgang i gjeld til
nærstående parter.
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler på 3 703 902,- i 2020 gjelder hovedsakelig innbetaling fra en utflyttet
leietaker. Økningen på utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler fra -2 776 220,- i 2019 til -5 396 498,- gjelder i
hovedsak ferdigstilleleseav nytt kurs- og konferanselokale som er gjort for å utvide kapasiteten på møterom og øke
aktiviteten i form av å avholde mindre konferanser.
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Årsberetning Finans Norge
Servicekontor
VIRKSOMHETEN 2020
Konsern for Finans Norge Servicekontor består av
selskapene, Norske Finansielle Referanser AS og Bits AS i
tillegg til Finans Norge Servicekontor.
Norske Finansielle Referanser AS og Bits AS er begge
heleide datterselskaper av Finans Norge Servicekontor.
Norsk Gjeldsinformasjon AS eies av Finans Norge Service
kontor med 9% og er uvesentlig for konsernregnskapet og
derfor er ikke med i konsolideringen.
Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i
Norge og representerer 248 finansbedrifter med rundt
37 000 ansatte. Finans Norge og Finans Norge Service
kontor har kontor i Finansnæringens hus i Oslo.

FORRETNINGSIDÉ OG STRATEGI
Finans Norge ivaretar finansforetakenes og finanskonser
nenes felles interesser. Organisasjonen driver førøvrig
faglig utredningsvirksomhet, informasjons- og opp
lysningsvirksomhet samtyter bistand overfor medlems
bedriftene.
Virksomheten i Finans Norge er organisert rundt fire
kjerneområder; Bank og kapitalmarked, Liv og pensjon,
Skadeforsikring og Arbeidsliv. I tillegg er det etablert tre
tematiske satsningsområder; Bærekraft, Forbruker og
Teknologisk endring. Pr. 31.12.20 hadde Finans Norge og
Finans Norge Servicekontor totalt 60 ansatte.

Servicekontor har i all hovedsak en god organisasjons
kultur, med mange positive trekk og bidragsytere. Med
arbeiderundersøkelsen i 2020 viste positiv utvikling fra
året før på mange områder. Det har i 2020 vært jobbet med
å forsterke det positive i allerede eksisterende kultur.
Hovedinntrykket er at et økt fokus på kultur og samspill
internt, har skapt en positiv bevissthet omkring hva som
skal kjennetegne organisasjonen. Det var vært avholdt
workshops, digitale møteplasser samt en faglig og sosial
dag for alle ansatte i september i form av en hybrid løsning.
Kulturarbeidet er evaluert og videre arbeid på området er
planlagt.
Gjennom Covid-19 pandemien har det vært viktig å
involvere og kommunisere med de ansatte på digitale
plattformer. Det har vært kjørt månedlige temperatur
målinger med høy score. Sykefraværet i Finans Norge
Servicekontor var i 2020 på 2 prosent, noe som er lavere
enn gjennomsnittet i arbeidslivet.
Ansatte som blir syke følges opp gjennom interne rutiner
og organisasjonen har helseforsikring som en del av
velferdsordningen.
Finans Norge Servicekontor har ikke hatt noen alvorlige
hendelser i 2020.
Det har ikke vært tatt i bruk deltidstilsetting i 2020.
Organisasjonen har hatt to vikariater i 2020.

ORGANISASJON, KOMPETANSE OG
ARBEIDSMILJØ
Finans Norge Servicekontor hadde ved årsskiftet 45
ansatte, konsernet har 76 ansatte.
Finans Norge har som mål å jobbe nærere medlemmene
samt bli en modigere, raskere og enklere organisasjon.
Dette måles gjennom medlemsundersøkelser og med
arbeiderundersøkelser. Vi jobber etter halvårlige mål
gjennom prosessen «Topp rullerende fem» som fastsettes i
styrende organer. Det er et kontinuerlig fokus på å levere
resultater til medlemmene.
Finans Norge Servicekontor er en kunnskapsorganisasjon
med høy kompetanse på egne fagfelt. Kontinuerlig
kompetanseutvikling er derfor viktig. Årlig gjennomføres
det medarbeiderundersøkelser som følges opp med ulike
tiltak. I dette arbeidet involveres tillitsvalgte, ledelsen og
kulturprosjektet internt i organisasjonen. Finans Norge
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HOVEDSTRUKTUR FINANS NORGE
Ledelse, stab og støtte
Bank og
kapitalmarked

Liv og pensjon

Skade

Arbeidsliv

Erik Johansen

Stefi Kierulf Prytz

Hege Hodnesdal

Runa Opdal Kerr

Tematisk satsing: Bærekraft

Agathe Bryde Schjetlein

Tematisk satsing: Trygge forbrukere i et digitalt finansmarked

Gry Nergård

Prosjekt: Teknologisk endring

Tom Staavi

LIKESTILLING OG MANGFOLD
Det er 58 prosent menn og 42 prosent kvinner i organisa
sjonen. Ledergruppen i Finans Norge består av 50 prosent
kvinner og 50 prosent menn. Finans Norge skal gi begge

kjønn like muligheter for kompetanseutvikling, lønn,
fleksibilitet og avansementsmuligheter. Fordelingen av
uttak fødselspermisjon mellom kvinner og menn har vært
31,7 uker (kvinner) og 29,1 uker (menn).

Lønnsforskjeller i Finans Norge pr 31.12.2020
Kvinner

Menn

Lønn

Total

35

24

Menn har 13% høyere lønn

Ledere*

5

4

Kvinner har 9% høyere lønn

Fagansvarlig**

12

16

Menn har 13% høyere lønn

Funksjonær***

13

4

Kvinner har 30% høyere lønn

Admin****

5

0

N/A

*Direktør med lederansvar (adm.dir. er ikke med i kartleggingen)
**Fagdirektør- og fagsjek, advokat
***Rådgiver, seniorrådgiver og spesialrådgiver
****Administrativt personale, konsulent
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Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne får individuell
tilrettelegging av arbeidet. Finans Norge har utarbeidet en
risikovurdering og dertil hørende aktivitetsplan for HMS,
mangfold og likestilling i samarbeid med tillitsvalgte.
Denne er tilgjengelig på www.finansnorge.no. Kartleggingen
er gjort felles for Finans Norge og Finans Norge Service
kontor som følge av organisasjonenes felles ledelse,
styring og drift.

YTRE MILJØ
Virksomheten i Finans Norge har i begrenset grad en
direkte påvirkning på det ytre miljø.

FINANSIELL RISIKO
Finans Norge Servicekontors primære inntektskilde er
medlemskontingent. Antall medlemsselskaper har vært
stabilt siste året. Utmeldelse av Finans Norge Servicekontor
må skje skriftlig innen utgangen av et kalenderår og med
minst tre måneders varsel. Har foreningen inngått
tariffavtale for vedkommende medlem med de ansattes
organisasjoner, kan medlemmet likevel ikke tre ut av
Finans Norge Servicekontor før tariffavtalens utløp. Finans
Norge Servicekontors inntekter og kostnader er i all
hovedsak i norske kroner. Aktiviteten som tilbyder av
konferanser mv. ble i stor grad lagt om med digitale og
hybride løsninger som følge av pandemien i 2020. Inn
tekter fra event- og konferansevirksomheten er forbundet
med markedsusikkerhet.

ÅRSREGNSKAP RESULTATDISPONERING
Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven
og norsk anbefaling for god regnskapsskikk. Etter hoved
styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet med
balanse en rettvisende oversikt over Finans Norge Service
kontors drift og økonomiske stilling ved årsskiftet.

Konsernet hadde i 2020 driftsinntekter på NOK 213 121 339.
Driftsresultatet ble kr 30 230 187, og et positivt årsresultat
på kr 29 776 872.
Hovedstyret vil påse at de økonomiske forutsetningene er
til stede for at Finans Norge vil opprettholde en tilstrekkelig
finansiering av driften og at behov for nødvendig egen
kapital som følge av avviklingen av ytelsespensjonsord
ningen per 31.12.2017 vil bli dekket ved økt medlems
kontingent fordelt over totalt fem år i henhold til inngått
intensjonsavtale. Siste året for slik kapitalinnhenting er 2021.
I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter
hovedstyret at forutsetning om fortsatt drift er til stede og
at årsregnskapet er avlagt under den forutsetningen. Det er
ikke inntruffet hendelser etter balansedato som påvirker
Finans Norges Servicekontor virksomhet.
Driftsresultat for Finans Norge Servicekontor viser et
underskudd -0,2 mill. kroner i forhold til budsjettet.
Underskuddet skyldes to årsverk (2,0 mill.) som skulle
vært budsjettert Finans Norges Servicekontor og ikke
Finans Norge.
Med tilleggskontingent på 1,8 mill. kroner har Finans
Norge Servicekontor et resultat før skatt på 1,7 mill. kroner.
Resultat etter skatt er 1,3 mill. kroner.
Hovedstyret foreslår overfor årsmøtet at overskuddet/
tilleggskontingent 2020 for Finans Norge Servicekontor på
kr 1 286 144 dekkes slik:
• kr 1 286 144 overføres til annen egenkapital
Finans Norge Servicekontors egenkapital utgjorde
kr 13 170 534 pr. 31.12.2020.

Oslo, 31. desember 2020
11. mars 2021

Geir Bergskaug (leder)

Kjerstin Braathen

Dag Tjernsmo

Snorre Storset

Odd Arild Grefstad

Sverre Thornes

Åmund Lunde

Turid Grotmoll

Helge Leiro Baastad

Jon Håvard Solum

Siri Berggreen

Jan Erik Kjerpeseth

Richard Heiberg

Morten Thorsrud

Idar Kreutzer (adm.dir.)
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Årsregnskapet 2020
Resultatregnskap
MORSELSKAP
2020

KONSERN
2019

NOTE

2020

2019

76 500 969

74 837 340

DRIFTSINNTEKTER
76 500 969

74 837 340

Medlemskontingent

1 800 000

1 800 000

Tilleggskontingent

13

1 800 000

1 800 000

16 515 846

29 823 126

Annen driftsinntekt

6

134 820 370

91 788 718

94 816 815

106 460 466

Sum driftsinntekter

213 121 339

168 426 058

DRIFTSKOSTNADER
67 457 112

73 200 766

Lønns- og personalkostnader

7

110 135 624

106 969 524

1 234 102

1 327 298

Avskrivning på varige driftsmidler

2

1 479 316

1 615 030

24 544 467

26 084 251

Annen driftskostnad

8

71 276 212

58 873 257

93 235 681

100 612 316

Sum driftskostnader

182 891 152

167 457 811

1 581 134

5 848 150

Driftsresultat

30 230 187

968 247

FINANSINNTEKTER- OG KOSTNADER
101 350

340 093

Annen renteinntekt

193 637

447 825

41 742

43 699

Annen finansinntekt

2 896 793

93 518

1 460

1 558

Annen finanskostnad

731 729

8 271

141 632

382 234

Sum netto finansinntekter

2 358 701

533 072

1 722 766

6 230 384

Resultat før skatt

32 588 888

1 501 319

436 623

1 432 616

Skattekostnad

11

2 812 016

1 524 038

1 286 144

4 797 767

Årsresultat

9

29 776 872

-22 719

9

29 776 872

-22 719

29 776 872

-22 719

Disponeres:
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1 286 144

4 797 768

Overført annen egenkapital

1 286 144

4 797 768

Sum disponert

FINANS NORGE SERVICEKONTOR ÅRSRAPPORT 2020

Balanse
MORSELSKAP
2020

KONSERN
2019

NOTE

2020

2019

2

50 000

50 000

2

9 633 742

11 370 474

444 199

331 211

30 000

30 000

EIENDELER
Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
-

-

8 381 969

9 873 488

Domene
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar mv.
Finansielle anleggsmidler

-

-

90 000

90 000

Innskuddsfond
Langsiktige investeringer

12
11

3 837 634

3 400 817

Utsatt skattefordel

12 309 603

13 364 305

Sum anleggsmidler

3 837 634

3 400 817

13 995 575

15 182 502

8 484 375

5 772 988

2 540 820

6 994 467

Omløpsmidler
Fordringer
6 011 387

3 783 074

Kundefordringer

2 540 820

7 507 084

Mellomværende nærstående parter

10

5 414 989

1 641 881

Andre fordringer

3

6 378 350

2 589 163

23 932 105

23 916 556

Bankinnskudd

4

67 957 333

44 367 946

37 899 301

36 848 595

Sum omløpsmidler

85 360 878

59 724 564

50 208 904

50 212 900

SUM EIENDELER

99 356 453

74 907 066

45 884 582

16 104 455

45 884 582

16 104 455

20 296 952

20 711 092

2 185 000

-

5 985 300

4 406 125
223 302

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
13 170 534

11 884 390

Annen egenkapital

13 170 534

11 884 390

SUM EGENKAPITAL

9

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
19 852 753

18 634 881

-

-

658 441

1 049 005

163 529

223 302

Pensjonsforpliktelser usikret

1

Øvrig langisktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Mellomværende nærstående parter

10

163 529

Betalbar skatt

11

3 212 144

886 540

7 832 647

7 560 792

836 751

795 118

5 586 449

6 495 514

Skyldige offentlige avgifter

9 940 448

11 130 690

Annen kortsiktig gjeld

13 796 299

25 014 761

37 038 371

38 328 510

Sum gjeld

5

53 471 871

58 802 612

50 208 904

50 212 900

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

99 356 453

74 907 066

Oslo, 31. desember 2020
11. mars 2021
Geir Bergskaug (leder)

Kjerstin Braathen

Dag Tjernsmo

Snorre Storset

Odd Arild Grefstad

Sverre Thornes

Åmund Lunde

Turid Grotmoll

Helge Leiro Baastad

Jon Håvard Solum

Siri Berggreen

Jan Erik Kjerpeseth

Richard Heiberg

Morten Thorsrud

Idar Kreutzer (adm.dir.)
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Noter til regnskapet 2020
Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og
god regnskapsskikk. Oppstillingsplanen er tilpasset
foreningens formål.

FORDRINGER

KONSERNSAMMENSETNING

VARIGE DRIFTSMIDLER

Datterselskapene Bits AS og Norske Finansielle Referanser
AS er konsolidert inn i konsernregnskapet. Finans Norge
Servicekontor har 100 % eier- og stemmeandel i begge
datterselskap. Bits AS og Norske Finansielle Referanser AS
har forretningsadresse ved Finansnæringens hus,
Hansteens gate 2, 0253 Oslo. Norsk Gjeldsinformasjon AS
eies av Finans Norge Servicekontor med 9% og er uvesentlig
for konsernregnskapet og derfor er ikke med i konsoli
deringen.

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over drifts
midlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av drifts
midler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER
Konsernregnskapet inkluderer Finans Norge Servicekontor
og selskaper som Finans Norge Servicekontor har bestem
mende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås
normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i
selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk
kontroll over selskapet. Transaksjoner og mellomværende
mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsern
regnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at
datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som
morselskapet.

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingenten blir inntektsført det året medlems
avgiften dekker. Andre driftsinntekter resultatføres i takt
med utførelse.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som
forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestids
punktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/
langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanse
føres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggs
midler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbi
gående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
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Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen
til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

PENSJONER
Alle nåværende ansatte har en innskuddsbasert pensjons
ordning. Denne ordningen innebærer at selskapet yter et
tilskudd på 7% av lønn fra første krone til 7,1 G og 20% av
lønn fra 7,1 - 12G.

SKATT
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de
midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps
messige og skattemessige verdier, samt eventuelt lignings
messig underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende
midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres
i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skatte
fordel på nettto skattereduserende forskjeller som ikke er
utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med
antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel
som kan balanseføres oppføres netto i balansen. Utsatt
skatt regnskapsføres til nominelt beløp.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte
metoden. Likviditetsbeholdningen omfatter kontanter,
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer
som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan
konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende
løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

NOTE 1

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
MORSELSKAP

Resultatført avkortning

2020

2019

Usikret

Usikret
-

-4 003 679

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

799 212

907 922

+Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

499 472

530 242

1 298 684

-2 565 515

492 492

991 478

Pensjonskostnad før aktuarielle avvik
+Amortifisering av aktuarielle avvik
+Admininstrasjonskostnader

-

-

1 791 176

-1 574 037

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12.

-

-

-Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12.

-25 361 987

-22 002 780

Netto pensjonsforpliktelse

-25 361 987

-22 002 780

Netto pensjonskostnad

Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst)
= Balanseførte pensjonsmidler (pensjonsforpliktelser)

Medlemmer av ordningene pr. 31.12.20:

Mor

Aktive medlemmer av innskuddsordningen

45

Antall yrkesaktive i ytelsesordningene

Økonomiske forutsetninger:

3 367 899
-18 634 881

2

Pensjonister ytelsesordningene
Sum personer som er med i pensjonsordningene

5 509 234
-19 852 753

2
49

2020

2019 			

Diskonteringsrente

1,50 %

2,30 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler

3,80 %

3,80 %

Forventet lønnsvekst

2,25 %

2,25 %

Forventet G-regulering

0,50 %

2,00 %

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling

2,00 %

0,50 %		

				
Pensjonsforpliktelsene beregnes som nåverdi av fremtidige, sannsynlige pensjonsutbetalinger og bygger på aktuarmessige
beregninger og forutsetninger. Pensjonsmidler og aktuarberegnet kostnad er inklusiv arbeidsgiveravgift.
Finans Norge Servicekontor er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og pr. 31.12.20 har
man tjenestepensjonsordninger som oppfyller kravene etter denne loven.
Finans Norge Servicekontor avsluttet den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen med virkning fra 31.12.17. Aktive
medlemmer av den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen gikk over til innskuddspensjon fra og med 01.01.18.
Bits As mottok en kapitaloverføring fra Finans Norge servisekontor i 2019 som gjelder pensjonsforpliktelse for en ansatt,
med årlig avsetning på kr 220 000. Den totale forpliktelsen er kategorisert som en kortsiktig gjeld i 2019, og som langsiktig
gjeld i 2020. Forpliktelsen utbetales ved ansattes fylte 65 år i 2022.
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NOTE 2

Varige driftsmidler Morselskap

Anskaffelseskost 1.1.20

Aktivert
ombygging/
inventar

IT-utstyr

Totalt

21 299 451

4 286 002

25 585 452

-

1 160 313

1 160 313

Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.20
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20

-

-

-

21 299 451

5 446 315

26 745 765

-14 069 331

-4 294 465

-18 363 796

7 230 120

1 151 849

8 381 969

664 437

569 665

1 234 102

Balanseført verdi 31.12.20
Periodens avskrivninger

IT-utstyr avskrives over 3 år, inventar over 5 år og aktivert ombygging avskrives over 10 år.

Varige driftsmidler Konsern
Aktivert
ombygging/
inventar

IT-utstyr

Totalt

24 323 624

4 286 002

28 609 625

Tilgang

-

1 160 313

1 160 313

Avgang

-

-

-

24 323 624

5 446 315

29 769 938

-15 841 731

-4 294 465

-20 136 196

8 481 893

1 151 849

9 633 742

909 651

569 665

1 479 316

Anskaffelseskost 1.1.20

Anskaffelseskost 31.12.20
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20
Balanseført verdi 31.12.20
Periodens avskrivninger

IT-utstyr avskrives over 3 år, inventar over 5 år og aktivert ombygging avskrives over 10 år.
Immatrielle eiendeler konsern
Immatrielle eiendeler består av domene på 50 000 verdien av domene anses ikke som tapt og avskrives ikke.
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NOTE 3

Andre fordringer
MORSELSKAP

KONSERN

2020

2019

18 934

14 687

Fordringer på ansatte
Opptjente, ikke fakturerte inntekter

2020

2019

18 934

14 687

105 150

573 791

105 150

573 791

5 290 905

1 053 403

Andre fordringer

6 254 266

2 000 685

5 414 989

1 641 881

Sum andre fordringer

6 378 350

2 589 163

NOTE 4

Bankinnskudd
MORSELSKAP

KONSERN

2020

2019

2020

2019

21 062 726

21 056 739

2 869 379

2 859 817

Bankkonto drift

63 113 226

40 154 596

Bankkonto skattetrekk, bundne midler

4 844 106

4 213 350

23 932 105

23 916 556

Sum bankinnskudd

67 957 333

44 367 946

NOTE 5

Annen kortsiktig gjeld
MORSELSKAP

KONSERN

2020

2019

2020

2019

5 154 652

5 045 010

Skyldige feriepenger

8 438 817

7 646 058

3 442 046

5 869 872

Annen kortsiktig gjeld

4 013 732

17 152 895

1 343 750

215 808

9 940 448

11 130 690

Avsatte kostnader

1 343 750

215 808

Sum annen kortsiktig gjeld

13 796 299

25 014 761

Konsernet har omklassifisert kr 1 965 000 i Bits AS fra kortsiktig gjeld pr 31.12.19 til øvrig langsiktig gjeld pr 31.12.20.
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NOTE 6

Annen driftsinntekt
MORSELSKAP

KONSERN

2020

2019

-

936 108

Refusjon administrative tjenester

2020

2019

-

936 108

-

2 064 000

Refusjon Sparebankforeningen

-

2 064 000

7 597 245

15 665 961

Kurs- og konferanseinntekt

7 597 245

15 665 961

8 912 900

11 157 057

Administrative tjenester

7 486 142

11 157 057

-

-

Driftstilskudd

-

-

Kundeavgift

5 701

-

16 515 846

29 823 126

Annen driftsinntekt
Sum annen driftsinntekt

-

2 310 000

119 731 282

56 258 248

5 701

3 397 344

134 820 370

91 788 718

NOTE 7

Lønns- og personalkostnader
MORSELSKAP

KONSERN

2020

2019

45 927 095

50 698 671

2020

2019

Lønn

77 075 570

74 818 049

7 697 686

8 870 596

Arbeidsgiveravgift

12 535 493

12 746 343

12 189 974

11 334 021

Pensjonskostnad

17 104 369

16 394 627

1 642 357

2 297 479

Andre personalkostnader

3 420 192

3 010 506

67 457 112

73 200 766

Sum lønns- og personalkostnader

110 135 624

106 969 524

Gjennomsnittlig antall årsverk for 2020 i morselskap er 45, og gjennomsnittlig antall årsverk i konsern er 70.
Administrerende direktør i morselskap er ansatt i og mottar lønn i Finans Norge.
Det er ikke utbetalt honorar til hovedstyret og de har ingen pensjonsrettigheter. Det foreligger ingen forpliktelse til
vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold for styreleder/daglig leder i Finans Norge Servicekontor.
Det foreligger ingen bonusutbetalinger i 2020.
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NOTE 8

Annen driftskostnad
MORSELSKAP

KONSERN

2020

2019

5 705 266

5 857 822

806 911

672 324

12 583 844

8 835 930

266 728

461 878

Husleie, fellesutgifter mv.

2020

2019

8 958 646

8 287 739

IT- kostnader

2 179 537

2 733 472

Andre driftskostnader

13 816 799

9 732 964

Møtekostnader

1 585 008

1 404 198

351 472

1 424 366

Reisekostnader

572 941

2 292 339

2 252 881

6 729 820

Kurs- og konferansekostnader

2 253 558

6 729 820

2 442 145

1 567 292

Ekstern bistand og honorarer

40 723 762

26 855 813

135 220

534 820

Bidrag og kontingenter

1 185 961

836 913

24 544 467

26 084 251

Sum annen driftskostnad

71 276 212

58 873 257

Godtgjørelse til revisor i konsern utgjør kroner 162 001 inkl.mva.

NOTE 9

Egenkapital
MORSELSKAP

KONSERN

2020

2019

11 884 390

7 086 622

1 286 144

4 797 768

-

-

13 170 534

11 884 390

2020

2019

Egenkapital pr. 1.1.

16 104 455

16 127 174

Overført fra årets resultat

29 776 872

-22 719

3 255

-

45 884 582

16 104 455

Endring EK Bits AS fra tidligere år
Egenkapital pr. 31.12.
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NOTE 10

Mellomværende med nærstående parter
Finans Norge Servicekontor definerer Finans Norge, Finans Norge Forsikringsdrift, Sparebankforeningen i Norge, Norsk
Naturskadepool, Trafikkforsikringsforeningen, Norsk Gjeldsinformasjon AS, Bits AS og Norske Finansielle Referanser AS
som nærstående parter. Tallene for 2019 følger samme definisjon.
Transaksjoner med nærstående parter foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

MORSELSKAP
2020

KONSERN
2019

2020

2019

Finans Norge

531 750

3 736 019

Fordringer
531 750

3 736 019

516 000

-

Sparebankforeningen i Norge

516 000

-

103 294

1 808 849

Finans Norge Forsikringsdrift

103 294

1 808 849

11 127

440 981

Norsk Naturskadepool

11 127

440 981

27 024

983 927

Trafikkforsikringsforeningen

27 024

983 927

1 351 625

24 692

Norsk Gjeldsinformasjon AS

1 351 625

24 692

-

512 616

-

-

2 540 820

7 507 084

Bits AS

-

-

Norske Finansielle Referanser AS

-

-

2 540 820

6 994 468

Sum mellomværende nærstående parter
Gjeld
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-163 529

-196 235

Finans Norge

-163 529

-196 235

-

-27 067

Norsk Naturskadepool

-

-27 067

-

-

Bits AS

-

-

-163 529

-223 302

-163 529

-223 302

Sum mellomværende nærstående parter
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NOTE 11

Skatt
MORSELSKAP
2020

KONSERN
2019

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

2020

2019

2 408 960

3 176 624

-

-

-19 852 753

-18 634 881

Midlertidige forskjeller
2 408 960

3 176 624

-

-

-19 852 753

-18 634 881

Driftsmidler
Fremførbart underskudd
Netto pensjonsmidler

-

-

-

-

-17 443 793

-15 458 257

Netto midlertidige forskjeller/grunnlag utsatt skatt

Andre tidsavgrensede poster

-17 443 793

-15 458 257

-3 837 634

-3 400 817

22 % (22 %) utsatt skatt (skattefordel)

-3 837 634

-3 400 817

1 722 766

6 230 384

32 588 888

1 501 319

95 115

134 024

91 509

5 278 643

Grunnlag for skattekostnad, endring utsatt skatt
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller

1 817 881

6 364 408

Grunnlag for årets skattekostnad

32 680 397

6 779 962

1 985 533

-2 750 238

Endring i midlertidige resultatforskjeller

1 985 533

-2 750 238

-

-

3 803 414

3 614 170

Fremførbart underskudd

-

-

34 665 930

4 029 724

836 751

795 118

Betalbar skatt på årets resultat

3 212 144

886 540

36 689

33 278

For lite avsatt i fjor

36 689

33 277

Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)
Fordeling av skattekostnaden

873 440

828 395

Sum betalbar skatt

3 248 833

919 817

-436 817

604 221

Endring i utsatt skatt

-436 817

604 221

436 623

1 432 616

Skattekostnad

2 812 016

1 524 038

3 212 144

886 540

Betalbar skatt i balansen
836 751

795 118

Betalbar skatt i balansen
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NOTE 12

Aksjer i datterselskap
MORSELSKAP

KONSERN

2020

2019

30 000

30 000

30 000

30 000

Aksjer i Bits AS (100 stk. á kr 300)

-

-

30 000

30 000

Aksjer i Norske Finansielle Referanser AS (300 stk. á kr 100)

-

-

90 000

90 000

Sum langsiktige investeringer

30 000

30 000

Aksjer i Norsk Gjeldsinformasjon AS (300 stk. á kr 100)

2020

2019

30 000

30 000

Aksjene i Norsk Gjeldsinformasjon AS ble anskaffet i 2017 og er bokført til kostpris.
Aksjene i Bits AS og Norske Finansielle Referanser AS ble anskaffet i 2016 og er bokført til kostpris.
Finans Norge Servicekontor har 100 % eierandel og stemmeandel i Norske Finansielle Referanser AS og Bits AS.
Norsk Gjeldsinformasjon AS eies av Finans Norge Servicekontor med 9%.
Bits AS har i 2020 et resultat på kr 20 065 278 og egenkapital per 31.12.2020 er kr 23 539 065.
Norske Finansielle Referanser AS har i 2020 et resultat på kr 8 425 453 og egenkapital per 31.12.2020 er 9 280 378.

NOTE 13

Tilleggskontingent
Hovedstyret vil påse at de økonomiske forutsetningene er til stede for at Finans Norge Servicekontor vil opprettholde en
tilstrekkelig finansiering av driften og at behov for nødvendig egenkapital som følge av avviklingen av ytelsespensjons
ordningen per 31.12.2017 vil bli dekket ved økt medlemskontingent fordelt over fem år i henhold til inngått intensjonsavtale.
I 2020 det ble innkalt 1 800 000 i tillegskontinget som er bokført som driftsinntekt.
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Kontantstrømoppstilling
MORSELSKAP

KONSERN

2020

2019

1 722 766

6 230 385

-831 807

-2 266 361

-

-

1 234 102

1 327 298

-

-

-

-

-2 228 313

-1 327 067

2020

2019

32 588 732

1 501 319

-919 817

-2 408 132

-

-

1 479 316

1 327 298

Nedskrivning anleggsmidler

-

-

Endring i varelager

-

-

Endring i kundefordringer

-2 711 387

-2 167 071

1 579 175

1 137 792

890 601

1 623 331

-

-

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger

-390 564

-1 031 249

Endring i leverandørgjeld

1 217 872

-1 806 362

Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og
inn-/utbetalinger i pensjonsordninger

-

-

451 922

-2 087 584

Endring i andre tidsavgrensningsposter

-8 156 920

-7 699 791

1 175 978

6 225 916

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

24 749 700

2 465 152

-

-

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

-

-

1 160 313

1 327 298

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

1 160 313

405 648

-

-

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre
foretak

-

-

-

-

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre
foretak

-

-

-

-

Innbetalinger ved salg av andre investeringer

-

-

Effekt av valutakursendringer

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-

-

Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer

-

-

-1 160 313

-1 327 298

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-1 160 313

-405 648

-1 160 313

-1 327 298

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-1 160 313

-405 648

15 666

4 898 618

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

23 589 387

2 059 505

23 916 556

19 017 938

Beholdning av kontanter og kontant
ekvivalenter pr 01.01.

44 367 945

42 308 442

23 932 222

23 916 556

Beholdning av kontanter og kontant
ekvivalenter pr 31.12.

67 957 332

44 367 946

FINANS NORGE SERVICEKONTOR ÅRSRAPPORT 2020

45

www.finansnorge.no

