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Bankens formålsparagraf fra 1823

«Stimulere allmuen til sparing slik at den mindre 
formuende kunne have noget at tage til, ved at 
begynde en næringsvei, intrede i ægteskap, på 
nødens dag eller i den besværlige alderdom»

Eiermodell

Lønnsomt og 
bærekraftig 

Forretningsmodell

Folkets
finanskonsern

Konsernets samfunnsansvar



Resultat for disponering

2 460 millioner

Eierkapital

1 573 millioner 

Utbytte

840 millioner 

Utjevningsfond

733 millioner

Samfunnskapital

887 millioner

Samfunnsutbytte

474 millioner

Utdeling 

200 millioner

Eierstiftelsen

274 millioner

Grunnfond

413 millioner

Kraftig økning i utdelingen av samfunnsutbytte
2 0 1 9 - r e g n s k a p

Eid av 
samfunnet 

36 %

Eiere 
via børs  

64 %



Markets
Regnskap

Finansiering

Fakturakjøp
Betaling

Eiendomsmegling

Komplett finanshus for næringslivet

Med bærekraft, tilstedeværelse, digitale løsninger og kunnskap om Midt-Norge som fundament

ForsikringPensjon

Plassering



Varehandel

Status Utsikter

Offshore

Status Utsikter

Maritim industri

Status Utsikter

Næringseiendom

Status Utsikter

Bygg og anlegg

Status Utsikter

Landbruk

Status Utsikter

Fiskeri

Status Utsikter

Havbruk

Status Utsikter

Bransjekunnskap er kjernen i vår kompetanse



Makro

Bedre vekstforventninger for 2021 / 22

Internasjonalt:

Fastlands Norge:

Styringsrenten:



Du tror det ikke før du får se det:
Konkursutviklingen i Norge!
Antallet konkurser holder seg på et 

lavt nivå i 1. kvartal 2021 i 

Trøndelag.

- Trøndelag hadde 69 konkurser i 

1 kvartal, som er 18% lavere 

enn Q1.20 og 30% lavere enn 

Q1.19

- 5 konkurser i Værnesregionen

- Flest konkurser innen bygg & 

anlegg, varehandel og 

tjenesteyting

- Koronaeffekt på 

restaurant/hotell



Bransjeanalyser
Landbruk

- Bedre balanse i flere markeder

- Generelt økt etterspørsel pga av Covid-19

- Stopp i grensehandel og endret kundeadferd

- Vedvarende økt etterspørsel vil åpne for økt import

Værnesregionen

- Landbruket er en stor næring i regionen vår

Fun fact: Stjørdal er 3 største landbrukskommunen i 

Trøndelag og den 11. største nasjonalt 



Bransjeanalyser
Varehandel

- Covid-19 tiltak og rentekutt ga økt omsetning i flere 

segmenter; sport og fritid, hjem og bolig, bil…

- Norges Bank forventer at sterk vekst i varekonsumet vil 

avta



Bransjeanalyser
Næringseiendom

- Covid-19 negativ konsekvens for næringseiendom

- Turisme og enkelte varehandelssegmenter sterkt 

påvirket av Covid-19

- Pandemien har gitt forbrukerendringer, som kan bli 

vedvarende og påvirke negativt fremover

- Forventes økning i konkursnivå flere næringer –

negative utsikter opprettholdes i indikatoren



Bransjeanalyser
Bygg & Anlegg

- Covid-19 ga fall i bygge- & anleggsproduksjonen på 

3,8% i 2020

- Bransjen selv tror på lavere oppdragsmengde fremover

- Økt aktivitet innen boligbygging og nyboligsalg

Værnesregionen

- Nye E6 Ranheim – Værnes 2020-2025

- Værnes Garnison

- Nytt hotell Tangen Næringspark

- Økt aktivitet innen boligbygging og nyboligsalg

- Sentrumsutvikling næring og bolig



For mer informasjon og egen lesing:

https://www.sparebank1.no/nb/smn/bedrift/konjunkturbarometer.html




