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Styrets beretning 2020

hetene vedtok betydelige økonomiske hjelpepakker, Norges 

Bank satte styringsrenten fra 1,5% til 0%, og reduserte kapital- 

kravene til bankene med 1,5% ved å redusere motsyklisk buffer. 

I løpet av andre og tredje kvartal var det positiv utvikling  

i Rogalandsøkonomien. I fjerdekvartal ble det på nytt innført 

restriksjoner for å begrense smittespredningen. Ved utgangen 

av året er det fortsatt en del usikkerhet knyttet til langtids-

virkningene for økonomien i regionen.  

Arbeidsledigheten i Rogaland er ved årsslutt på 3,5%, noe 

som er litt lavere enn landsgjennomsnittet på 3,8%. Arbeids-

ledigheten har vært stabil siste kvartal, men falt fra 4,8% siste 

halvår. Det er særlig innen reiselivsnæringen det er mange 

arbeidsledige. 

Norges Bank sitt regionale nettverk melder om bra aktivitets-

nivå blant bedriftene i regionen, men at mange er avventende 

med nye investeringer.  

Oljeprisen har økt til USD 52 ved utgangen av året. Det er  

en nedgang i året som helhet, men en betydelig bedring  

fra kollapsen tilbake i mars. For økonomien i Rogaland er 

volatilitet i oljeprisen med på å forsterke den økonomiske 

usikkerheten, men aktivitetsnivået har vært mer stabilt enn 

fryktet. Myndighetenes tiltakspakke mot oljeindustrien har 

bidratt positivt til å stimulere aktiviteten i bransjen. 

Eiendomsmarkedet i Rogaland har utviklet seg positivt i løpet 

av året, med en prisoppgang på 5,2%. Selv om boligprisene 

har hatt en tilnærmet flat utvikling de siste seks årene, så er 

antall transaksjoner stigende, og lageret av usolgte boliger 

på vei ned. Det tyder på et bedre forhold mellom tilbud  

og etterspørsel etter boliger. Det lave rentenivået har bidratt 

positiv til utviklingen.

Innen næringseiendom er markedet i Rogaland stabilt  

og koronapandemien har så langt ikke påvirket markedet  

i betydelig grad. Det er fortsatt en del ledig utleie areal, 

særlig innen kontorbygg på Forus-området.

Virksomhetens art

Sandnes Sparebank er en selvstendig sparebank og medlem 

av EIKA Alliansen med hovedkontor i sentrum av Sandnes 

kommune. Banken tilbyr et bredt spekter av bank- og investe-

ringsprodukter til person- og næringslivsmarkedet. Konsernet 

driver også eiendomsmegling gjennom datterselskapet  

Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS. 

Konsernets virksomhet består av morbanken og det heleide 

datterselskapet SSB Boligkreditt AS. I tillegg eies 60% av  

Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS. Regnskapene til oven-

nevnte selskaper konsolideres fullt ut i konsernregnskapet  

til Sandnes Sparebank. 

Styret anser bankens soliditets- og likviditetsnivå som tilfreds- 

stillende. I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes  

det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og dette 

er lagt til grunn ved avleggingen av regnskapet. Sandnes 

Sparebank utarbeider både konsernregnskapet og morbank-

regnskapet i samsvar med International Financial Reporting 

Standards (IFRS) godkjent av EU. Regnskapsprinsippene som 

er lagt til grunn er beskrevet i note 2 til årsregnskapet.

Markedsforhold

Lokale forhold – Rogaland

Lokalt i Rogaland har de fleste økonomiske indikatorer vært  

i en stabil positiv utvikling siden 2016 og frem til begynnelsen 

av 2020. Det har vært en jevn vekst i både investering, 

produksjon og sysselsetning. Økonomien har hatt et høyt 

utnyttelsesnivå med en registrert arbeidsledighet på 2,2% 

ved inngangen til året. Som følge av oljeprisfallet tilbake  

i 2014 har det de siste årene vært betydelig fokus hos leve-

randørindustrien på kostnadsreduksjon, kompetanseøkning, 

digitalisering og diversifisering for å kunne øke konkurranse-

kraften og redusere sårbarheten. 

12. mars 2020 ble det innført betydelige restriksjoner i Norge 

og Rogaland for å begrense smittespredningen av Korona-

viruset med betydelig nedstenging av samfunnet. Myndig-
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kostnad. Kostnadsnivået er marginalt lavere sammenlignet 

med fjoråret. 

Resultat før skatt for året ble 310,9 millioner kroner, sammen- 

lignet med 333,4 millioner kroner for tilsvarende periode i 2019. 

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 9,0 %, sammenlignet 

med 9,6 % for 2019. Egenkapitalavkastning etter skatt, inkludert 

renter på hybridkapital, ble 8,9 % for året, sammenlignet mot 

9,4 % for 2019.

Netto renteinntekter

Konsernets netto renteinntekter ble 469,6 (475,8) millioner 

kroner for 2020. Rentemarginen var 1,64 % for 2020, sammen- 

lignet med 1,72 % for tilsvarende periode i 2019.

Banken har gjennom 2020 klart å opprettholde en god under- 

liggende rentenetto til tross for en utfordrende markedssitua-

sjon. Økt utlånsvolum i perioden påvirker rentenettoen posi-

tivt. Som følge av det globale utbruddet av Koronaviruset  

og betydelig usikkerhet i norsk økonomi satte Norges Bank 

ned styringsrenten fra 1,50 % til 0,0 % i løpet av mars/april. 

Banken valgte å sette ned sine utlånsrenter med inntil 1,25 % 

med virkning i april/mai, noe som er raskere enn normal 

varslingsfrist på seks uker. Innskuddsrentene ble også justert 

ned, men med åtte ukers varsling som er normal praksis. Tids- 

forskjellen mellom reduksjon av utlånsrenter og innskudds-

renter medførte en unormal reduksjon i rentenettoen i andre 

kvartal. Bankens rentemargin ble redusert fra 1,73 % i første 

kvartal til 1,48 % i andre kvartal. I tredje kvartal steg rente-

marginen til 1,52% mens den i fjerde kvartal steg til 1,61%. 

Resultatutvikling

Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i 2019. 

Med mindre annet er spesifisert, omtales konsernet.

Resultat etter skatt ble 260,8 millioner kroner for 2020. 

Dette er en reduksjon på 16,3 millioner kroner sammen-

lignet med samme periode i 2019. Reduksjonen er i hoved- 

sak forklart med lavere netto renteinntekter, negativ verdi-

endring på finansielle instrumenter og høyere nedskrivninger 

og tap på utlån. Reduksjonen motvirkes delvis av høyere 

netto provisjonsinntekter, høyere utbytte og lavere skatte-
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Økningen i forsikringsinntekter motvirkes av lavere netto 

garantiprovisjoner og lavere gebyrer innen betalingsformidling. 

Mindre aktivitet blant bankens kunder har medført lavere 

inntekter fra kortbruk og utenlandsbetalinger i 2020 

sammenlignet med fjoråret. 

Netto avkastning på finansielle investeringer var -3,2 millioner 

kroner for 2020, for tilsvarende periode i 2019 var avkastningen 

14,4 millioner kroner. Banken har de siste årene redusert 

risikoen knyttet til finansiell instrumenter, men store markeds- 

endringer påvirker regnskapet. Banken fikk en betydelig negativ 

avkastning på både rente – og aksjeporteføljen i 1.kvartal 2020 

som følge av stor markedsusikkerhet, men mesteparten er 

reversert utover året.  For året 2020 er netto avkastning på 

finansielle instrumenter lavere sammenlignet med 2019. 

Utbytte og inntekter fra eierinteresser utgjorde 57,7 millioner 

kroner for 2020, sammenlignet med 46,1 millioner kroner  

i 2019. Økningen skyldes i hovedsak positiv innregnet resultat- 

andel fra eierandelen i Kjell Haver Regnskapsservice AS samt 

økte utbytter fra enkeltinvesteringer. Utbytte fra Eika Gruppen AS 

utgjorde 41,3 millioner kroner i 2020, sammenlignet mot 42,5 

millioner kroner i 2019.  

Øvrige driftsinntekter var 2,5 millioner kroner lavere sammen- 

lignet med 2019. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere 

husleieinntekter på fremleid kontorlokale. 

Lavere finansieringskostnader har bidratt positivt til økt rente- 

margin i fjerde kvartal. Særlig marginen på innskudd har falt 

som følge av nullrentenivået til sentralbanken. Banken er godt 

fornøyd med underliggende rentemargin, men er samtidig 

forberedt på at rentemarginen fremover vil være under press 

som følge av det lave rentenivået.

Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter utgjorde 135,0 millioner kroner for 2020. 

Dette er en reduksjon på 5,5 millioner kroner sammenlignet 

med tilsvarende periode i 2019. Dette skyldes i hovedsak 

negativ verdiendring på finansielle instrumenter.

Netto provisjonsinntekter utgjorde 79,8 millioner kroner, 

hvilket er 3,0 millioner kroner høyere sammenlignet med 

2019. Konsernet har i 2020 valgt å reklassifisere inntekter fra 

sin eiendomsmeglervirksomhet fra «øvrige driftsinntekter» 

til provisjonsinntekter. Reklassifiseringen vises også i tallene 

for 2019. Totalt medfører reklassifiseringen økte provisjons-

inntekter på 33,0 millioner kroner for 2020 og 28,3 millioner 

kroner for tilsvarende periode i 2019. Økningen skyldes økt 

aktivitet fra eiendomsmeglingstjenester i datterselskapet 

Aktiv Eiendomsmegling AS.    

Det har vært en økning i provisjonsinntekter innen salg av 

forsikringstjenester gjennom året, og er resultatet etter en 

bevisst satsning på forsikringsdekning blant bankens kunder. 

174

  Øvrige inntekter 1  Verdiendring valuta og verdipapir  
 (omløpsmidler).

 Netto provisjonsinntekter 1  Utbytte og inntekter av eierinteresser  
 i tilknyttede selskaper.

1  Konsernet har i 2020 valgt å reklassifisere inntekter fra eiendomsmegler- 

virksomhet fra øvrige inntekter til provisjonsinntekter (2019 tall er endret  

tilsvarende). Totalt medfører reklassifiseringen en økning i provisjonsinntekter  

på 33,0 millioner kroner for 2020 og 28,3 millioner kroner for 2019.  

Tall for resterende perioder er ikke omarbeidet.
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Driftskostnader

Konsernets driftskostnader utgjorde 269,0 millioner kroner 

for 2020. Dette er en reduksjon på 0,5 millioner kroner 

sammenlignet med 2019. Dette skyldes primært lavere 

lønnskostnader delvis motvirket av økte avskrivninger. 

Forberedelser med konvertering av kjernebanksystemer  

fra SDC til TietoEvery er belastet med 2,5 millioner kroner.

Kostnader målt i prosent av inntektene utgjorde 44,5 %  

for konsernet ved utgangen av 2020. Dette er en økning  

fra 43,7 % for tilsvarende periode i 2019. Totale kostnader  

i prosent av forvaltningskapitalen var 0,9 % i 2020,  

sammenlignet mot 1,0 % i 2019.

Tap og mislighold

Tap og nedskrivninger på utlån og garantier ble bokført  

med 24,7 (13,5) millioner kroner i 2020. Årsaken til økningen 

skyldes i hovedsak forverring av markedsforholdene som 

følge av Koronapandemien. Det er fortsatt tidlig å se alle 

effektene av den pågående krisen og hvordan dette konkret 

vil påvirke bankens kunder. Banken opplever likevel at situa-

sjonen for flere av bankens kunder nå er mer avklart, og at 

mange kunder klarer seg bedre enn fryktet sammenlignet 

mot situasjonen 31.mars. Det er fortsatt vanskelig å se de 

langsiktige effektene av krisen.

Banken har i 2020 nedjustert makroforutsetningene som 

ligger til grunn i tapsmodellen samt økt tapsforventning  

i utsatte bransjer innenfor bedriftssegmentet. Dette medfører 

isolert sett økte tapsavsetninger på 17,8 millioner kroner. 

Banken vil følge nøye med på utviklingen fremover, samt 

være tett på kundene i en krevende tid, og løpende ta 

vurderinger i forhold til justeringer av tapsavsetningene.    

Per utgangen av 2020 utgjør totale tapsavsetninger på utlån 

og garantier 151,8 (146,9) millioner kroner, hvorav tapsavset-

ninger fordeler seg med 42,0 (34,1) millioner kroner for person- 

markedet og 109,7 (112,8) millioner kroner for bedriftsmarkedet.  

Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement, som er 

individuelt nedskrevet, utgjorde 250,7 (220,1) millioner kroner 

per 31.12.2020, tilsvarende 1,04 % (0,96 %) av konsernets netto 

utlån. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement fordeler 

seg med 169,3 (107,4) millioner kroner for personmarkedet 

og 81,4 (112,7) millioner kroner for bedriftsmarkedet. 
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for å forbedre porteføljekvaliteten. Det er en sunn og lønnsom 

vekst innen segmentet for små og mellomstore bedrifter sam- 

tidig som andelen store engasjement og risikoutsatte engasje-

menter er redusert. Det har også vært en bevist satsning på 

diversifisering i ulike sektorer, med blant annet en økning innen 

landbruk. Banken har liten direkte eksponering mot detalj-

handel, reiseliv og oljerelatert virksomhet. Banken har et 

begrenset omfang av statsgaranterte utlån i porteføljen, totalt 

utgjør porteføljen ca. 60 millioner kroner per 31.12.2020. 

Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 2020 

på 71 % (70 %).

Ved utgangen av 2020 utgjorde innskuddsvolumet 11,9 (11,8) 

milliarder kroner. Bankens innskuddsvolum har de siste 12 

månedene økt med 0,8 %, hvorav innskuddsvekst i person-

markedet utgjorde 6,9 % og innskuddsvekst i bedriftsmarkedet 

utgjorde -3,7 %. Konsernets innskuddsdekning er ved utgangen 

av 2020 på 49,7 % (51,7 %).

Brutto misligholdte engasjementer over 90 dager utgjør 

181,8 millioner kroner per 31.12.2020 sammenlignet med 

143,6 millioner kroner per 31.12.2019.

Balanseutvikling

Konsernets forvaltningskapital var 29,2 (28,2) milliarder 

kroner ved utgangen av 2020. Dette tilsvarer en økning  

på 3,8 % sammenlignet med utgangen av 2019 og skyldes  

i hovedsak utlånsvekst.

Ved utgangen av 2020 utgjorde brutto utlån til kunder 24,1 

(23,0) milliarder kroner. De siste 12 måneder har brutto utlåns- 

vekst for konsernet vært 4,9 %, hvorav utlånsvekst i person-

markedet utgjorde 7,5 % og utlånsvekst i bedriftsmarkedet 

utgjorde -1,1 %. 

Innen personmarkedssegmentet har banken både i 2019 og 

2020 økt sine markedsandeler. For bedriftsmarkedet har det 

i henhold til vedtatt strategi blitt gjennomført en rekke tiltak 
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Likviditet og finansiering

Bankens likviditetssituasjon anses tilfredsstillende. Banken 

har en likviditetsportefølje (eksklusiv kontanter og rentefond) 

på 3,9 (3,8) milliarder kroner ved utgangen av året. Det er et 

mål for banken å holde likviditetsrisikoen på et lavt nivå.    

Netto utlån i SSB Boligkreditt utgjør et volum på 8,9 milliarder 

kroner per 31.12.2020, hvilket er en økning på 1,0 milliarder 

kroner siste 12 måneder. SBB Boligkreditt AS hadde per 

31.12.2020 netto utestående obligasjoner med fortrinnsrett 

på 7,8 (7,4) milliarder kroner. Banken anses godt diversifisert 

både mht. finansieringskilder og løpetider.

Soliditet

Konsernets kapitaldekning ved utgangen av året ligger betydelig 

over de regulatoriske kapitalkravene og intern minimums- 

målsetting for ren kjernekapital. Som følge av den pågående 

Koronakrisen ble motsyklisk kapitalbuffer endret fra 2,5 %  

til 1,0 % i mars 2020. Banken mottok i mai 2020 nytt Pilar-2 

krav fra finanstilsynet hvor påslaget ble redusert fra 2,5 % til 

2,1 % som følge av at Finanstilsynet legger til grunn en lavere 

risikovurdering av banken nå enn ved forrige vurdering i 2016. 

Bankens gjeldende regulatoriske minstekrav til ren kjerne- 

kapital er på minimum 13,1 %. Samtidig med vedtaket valgte 

styret i banken å øke det interne kapitalmålet til 1,0 % over 

regulatorisk minstekrav, til 14,1 %.  

Konsernet har per 31.12.2020 en ren kjernekapitaldekning 

(inklusiv innkonsolidert andel i samarbeidende gruppe)  

på 17,8 %, som er en økning fra 17,5 % per 31.12.2019. 

Økningen skyldes primært tilbakeholdt overskudd som  

følge av myndighetenes utdelingsbegrensinger delvis mot- 

virket av reduksjon i ren kjernekapitaldekning knyttet til tilbake- 

kjøp av totalt 2.080.000 egenkapitalbevis i februar 2020 

som medførte en reduksjon i ren kjernekapital på ca. 1 %. 

Konsernet er solid og er godt kapitalisert innenfor alle 

kapitalkrav. Styret planlegger å utbetale et utbytte til eiere, 

kundeutbytte og gavefond for regnskapsåret 2020 innenfor 

vedtatt utbyttepolicy (50%-75%) i fjerdekvartal 2021 forutsatt 

forsvarlige markedsforhold og at myndighetene tillater det.

Uvektet kjernekapitalandel («Leverage ratio») utgjør 9,5 % 

per 31.12.2020, sammenlignet med 9,3 % per 31.12.2019.
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Kredittrisiko

Konsernet har en moderat kredittrisikoprofil. Kredittrisikoen 

for løpende ordinære engasjementer er hovedsakelig i risiko- 

gruppene lav og middels (se note 8). For de av engasjementene, 

hvor det er indikasjoner på tap, er det foretatt individuelle 

nedskrivninger basert på konkrete vurderinger. 

Den underliggende risikoprofilen i utlånsdelen av kredittporte- 

føljen har i løpet av året blitt ytterligere forbedret, og banken 

har opplevd en vekst innenfor privatmarkedssegmentet. Banken 

har ekstern kredittrating gjennom ratingbyrået Scope. I løpet 

av året ble kredittratingen økt fra BBB+ til A- for banken.  

For SSB boligkreditt ble AAA ratingen opprettholdt. 

I det korte bildet har effekten av korona vært begrenset på 

kvaliteten i utlånsporteføljen. Økning i forespørsler om avdrags-

frihet og andre lettelser som kom i andre kvartal er redusert 

tilbake på et normalnivå ved årsslutt. Banken har lite ekspone-

ring mot de industrier som også opplever den største direkte 

effekten av koronasituasjonen. Selv om denne påvirker usikker- 

heten for fremtiden for en god del bedrifter, anses fortsatt over 

65% av bedriftsmarkedsporteføljen å være innenfor kategorien 

banken regner som lav risiko. Imidlertid har banken tatt høyde 

for at situasjonen kan medføre problemer frem i tid. Når de 

ulike støtteordningene som er innført etter hvert fases ut, 

kan vi komme til å se en økning i antall konkurser igjen og 

økt arbeidsledighet. Banken har forsøkt å ta inn effekten av 

dette i sine estimater, og har blant annet gjort tilstramninger 

i modellverket for å ta høyde for økt mislighold i fremtiden 

som gir en ekstra koronaeffekt på forventet tap og tapsned-

skrivninger. Kredittrisikoen totalt anses således ikke for å være 

markant høyere enn i fjor.

ESG-risiko

I ESG risikobegrepet inngår all risiko relatert til miljø, samfunns-

ansvar og selskapsstyring. For banken gjelder dette både 

direkte gjennom bankens egne interne handlinger, men også 

indirekte gjennom påvirkning av kunder og leverandører.  

I forhold til miljø og klimasiden er det både den direkte fysiske 

risikoen, men også risiko relatert til overgang til et grønnere 

samfunn som er med og definerer den totale risikoen.

Banken har gjennom 2020 innført flere interne tiltak for  

å redusere eget klimaavtrykk. Banken har et bevisst forhold 

til sitt eget klimaavtrykk, og man arbeider derfor kontinuerlig 

for å gjøre tiltak som kan medføre positive endringer. Gjennom 

året har styret ved flere anledninger behandlet ESG relaterte 

temaer. Deriblant har bankens bærekraftstrategi. Det er viktig 

at ESG sees i sammenheng med bankens øvrige risikoer 

samtidig som det er viktig å dokumentere blant annet klima-

Datterselskaper

Samlet resultat for bankens datterselskaper – før konsern- 

interne elimineringer- ble 47,8 (32,1) millioner kroner etter 

skatt for 2020.

SSB Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets  

langsiktige finansieringsstrategi og kredittforetakets hoved-

målsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett  

i markedet. Resultat etter skatt for selskapet ble 45,0 (31,7) 

millioner kroner for 2020.

Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS tilbyr tjenester innen 

eiendomsomsetning til både personkunder og næringsliv. 

Resultat etter skatt for selskapet ble 2,8 (0,4) millioner  

kroner for 2020.

Risikostyring

Finansiell virksomhet innebærer behov for styring og forvalt-

ning av risiko. God risikostyring er strategisk viktig for konsernets 

verdiskapning og skal støtte opp under strategisk utvikling 

og måloppnåelse. Kombinasjonen risikostyring og intern 

kontroll bidrar til effektiv drift, tilfredsstillende håndtering  

av vesentlig risiko, samt sikkerhet for intern og ekstern 

rapportering av høy kvalitet. 

Sandnes Sparebank har som mål å opprettholde en lav  

til moderat risikoprofil. Ønsket risikoprofil vurderes ut fra 

bankens interne soliditetsmål og avkastningsmål. Løpende 

oppfølging av risiko skal redusere sannsynligheten for at 

enkelthendelser i alvorlig grad skal kunne skade banken 

økonomisk. Styret har etablert et omfattende rammeverk  

for å den enkelte risiko for å styre konsernets risiko, basert 

på en overordnet virksomhets- og risikostyringspolicy. Alle 

risikostyringsdokument er gjenstand for årlig diskusjon og 

oppdatering i styret, og styret får også kvartalsvis rapportert 

status på risiko i forhold til vedtatte måltall.

Sentralt i bankens risikostyring er konsernets egenvurdering 

av likviditets- og kapitalbehov (ILAAP og ICAAP). I denne 

prosessen foretar styret vurderinger av risiko som banken  

er eksponert mot med tilhørende vurdering av styring og 

kontroll. Basert på denne vurderingen foretas det en beregning 

av kapital- og likviditetsbehovet for å dekke disse risikoene. 

For å påse at bankens ICAAP er av tilfredsstillende kvalitet 

foretar bankens internrevisjon en årlig gjennomgang  

av prosessen.
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Styret har fastsatt en ramme på 21 millioner kroner for samlet 

renterisiko i og utenfor konsernets balanse. Dette måles ved 

den resultatpåvirkning som en renteendring (parallelt skift) 

på 2 % gir. Beregnet resultatpåvirkning ved et renteskift på 2 %, 

var 3,5 millioner kroner. Renterisikoen er således vurdert til  

å være lav. Konsernets eksponering overfor markedsrisiko 

vurderes totalt sett som moderat.

Operasjonell risiko

Operasjonell risiko omfatter alle potensielle tapskilder som 

er knyttet til den løpende driften av konsernets virksomhet. 

Svikt i rutiner, svikt i datasystemer, feil fra underleverandører, 

tillitsbrudd hos ansatte og kunder er eksempler på hendelser 

som defineres som operasjonell risiko, og som kan bidra  

til å redusere konsernets evne til å nå sine mål.

Banken har fokus på de områdene som til enhver tid oppleves 

å representere de største truslene, og følger opp hendelser 

som har, eller kan tenkes å påvirke konsernets omdømme, 

lønnsomhet eller kunder i et eget varslingssystem. Her varsler 

ansatte hendelser som har inntruffet og nærmeste leder, 

complianceansvarlig samt leder for risikostyring får denne 

beskjeden og kan foreslå og/eller følge opp evt. foreslåtte 

tiltak for å redusere muligheten for at hendelsen gjentar seg. 

Dette hjelper banken med å analysere operasjonelle hendelser 

for så å foreta endringer i interne prosesser som skal redusere 

sannsynligheten for gjentakelse.

Det er viktig for banken å legge vekt på tiltak for å forebygge 

og redusere den operasjonelle risikoen. God intern kontroll 

er et viktig hjelpemiddel, både når det gjelder forebygging, 

avdekking og oppfølging. Risikovurderinger skjer innen alle 

virksomhetsområder. De viktigste risikoer, sammen med til- 

taksplaner for å redusere disse til akseptabelt nivå, blir rappor-

tert til administrerende direktør. I samråd med bankens leder- 

gruppe vurderer administrerende direktør den strategiske 

risikoen til banken. De mest vesentlige risikoer med tilhørende 

tiltak for å minimere risikoen, blir presentert for bankens styre. 

Bankens internrevisor foretar en gjennomgang og avgir en 

uavhengig bekreftelse om at bankens internkontrollaktiviteter 

tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften.

eksponeringen for å kunne ta bevisste valg. På kundesiden 

har banken i løpet av året fortsatt arbeidet med sammen-

hengen mellom klimarisiko og kredittrisiko. Sammen med 

Eika-alliansen er det utviklet nytt verktøy for å systematisere 

vurderingene som gjøres for bedriftskunder, som kommer  

i tillegg til og understøtter dagens rapportering av ESG risiko 

på enkeltkundenivå.

Sandnes Sparebank har lite eksponering mot industrier og 

bransjer som normalt regnes som de med størst utfordringer, 

men er eksponert mot blant annet landbruk og bygg og anlegg. 

Totalt sett vurderes denne risikoen som moderat.

Likviditetsrisiko

Banken har videreført den konservative likviditetsstrategien 

en har fulgt de siste årene. 

Likviditetsstyringen reguleres blant annet gjennom interne 

og regulatoriske krav til LCR (Liquidity Coverage Ratio) og 

NSFR (Net Stable Funding Ratio). Foruten innskudd benytter 

konsernet SSB Boligkreditt som verktøy i likviditetsstyringen. 

SSB Boligkreditt har overtatt godt sikrede boliglån fra banken 

og utstedt obligasjoner med fortrinnsrett som finansiering, 

noe som har gitt konsernet økt diversifisering på finansier-

ingssiden til mer fordelaktige betingelser. 

Konsernets innskuddsdekning har vært stabil gjennom 2020 

og er per årsslutt like under 50 %. Styret anser konsernets 

likviditetsrisiko som lav på kort sikt. 

Markedsrisiko

Banken har ikke noen handelsportefølje av egenkapitalin-

strumenter, valuta, obligasjoner eller sertifikater. Bankens 

beholdning av obligasjoner og sertifikater inngår i bankens 

likviditetsbeholdning. Konsernet stiller krav til kredittrating, 

og i tillegg er det et hovedprinsipp at verdipapirene skal være 

kvalifisert for låneadgang i Norges Bank. Likviditetsbehold-

ningen blir vurdert til virkelig verdi i regnskapet og er således 

eksponert for markedsrisiko. Kredittrisiko for disse eiendelene 

kvantifiseres som misligholdsrisiko. 

Konsernets markedsrisiko består videre av valutarisiko og rente- 

risiko. Handel med valuta og renter skjer innenfor de til enhver 

tid vedtatte rammer og fullmakter. Valutarisiko er hovedsakelig 

knyttet til påløpte renter på kunders valutalån, valutaderivater 

og kontantbeholdning. Banken har retningslinjer for sikring 

av valutarisiko. Valutarisikoen er vurdert til å være moderat  

til lav. Renterisiko er knyttet til beholdning av rentebærende 

verdipapirer, fastrenteutlån og fastrenteinnskudd. 
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Sandnes Sparebank har et høyt kompetent rådgiverkorps 

både i personmarkedet og bedriftsmarkedet som ivaretar 

gode kundeopplevelser og kvalitet i kundeprosessene. 

Banken forurenser lite det ytre miljøet. Det har ikke fore-

kommet eller blitt rapportert alvorlige hendelser eller ulykker  

i løpet av året. 

Sykefraværet i banken var på gjennomsnittlig 3,0 % i 2020.

Bankens egenkapitalbevis (SADG)

Per 31.12.2020 var kursen på SADG 74,40 kroner, sammen-

lignet med 67,00 kroner per 31.12.2019.

Det var ved utgangen av 2020 registrert 2 879 eiere av bankens 

egenkapitalbevis. De 20 største eierne (inklusiv bankens egne 

egenkapitalbevis) kontrollerte på dette tidspunktet 59,65 % 

av egenkapitalbeviskapitalen. En oversikt over de 20 største 

egenkapitalbeviseierne finnes under investorinformasjon  

i årsrapporten. 

Bankens utbyttepolitikk er som følger;

«Sandnes Sparebank har som mål å forvalte sine samlede 

ressurser for å sikre en god, stabil og konkurransedyktig 

avkastning i form av utbytte og kursstigning. Årsoverskuddet 

fordeles mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) 

og grunnfondskapitalen i samme forhold som deres respektive 

andel av bankens egenkapital. Sandnes Sparebank legger til 

grunn at mellom 50% og 75% av eierandelskapitalens andel av 

overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at mellom 

50% og 75% av grunnfondskapitalens andel av overskuddet 

utbetales som gaver og kundeutbytte. I vurderingen vil det 

bli lagt vekt på at egenkapitalbeviseiernes andel av samlet 

egenkapital (eierbrøk) bør holdes stabil. Ved fastsettelse av 

det samlede utdelingsnivå blir det tatt hensyn til forventet 

resultatutvikling, eksterne rammebetingelser og konsernets 

vurderte behov for kjernekapital». 

Disponering av resultat for 2020

Som følge av midlertidige utdelingsbegrensninger fra myndig- 

hetene frem til 30.09.21 har ikke styret anledning til å foreslå 

ordinære utdelingsdisponeringer per 31.12.20. Dette medfører 

tilbakeholdt utdeling av utbytte til eiere, kundeutbytte og gave- 

fond. Konsernet er solid og er godt kapitalisert innenfor alle 

kapitalkrav. Styret planlegger å utbetale et utbytte til eiere, 

kundeutbytte og gavefond for regnskapsåret 2020 innenfor 

vedtatt utbyttepolicy (50%-75%) i fjerdekvartal 2021 forutsatt 

forsvarlige markedsforhold og at myndighetene tillater det. 

Følgelig settes det av 195,5 millioner kroner til utdelingsfond 

som inngår i annen egenkapital per 31.12.20. Midlene skal 

Organisering, ansatte og miljø

Gjennomsnittlig antall årsverk for konsernet i 2020 var 132. 

Konsernet hadde ved årsskiftet 132 årsverk, en reduksjon på 

1 årsverk fra desember 2019. Aktiv eiendom hadde ved årsskiftet 

21 årsverk. Banken isolert hadde ved årsskiftet 111 årsverk.

Banken har som et av sine strategiske fokusområder å utvikle 

kompetente, engasjerte og prestasjonsorienterte medarbeidere. 

For å nå disse målene har banken lagt til rette for å utvikle en 

kultur som fremmer prestasjoner og som utnytter ressurser 

optimalt. En effektiv måte å bygge en god prestasjonskultur 

på har vært å tydeliggjøre hva den enkelte enhet skal bidra 

med for å nå målene, følge dette opp via synliggjøring og 

deling av resultater - og ved å verdsette og fremheve gode 

prestasjoner.

Gjennomsnittsalderen på ansatte i banken er 44,5 år.

Banken har fokus på mangfold og likestilling. Dette arbeidet 

inngår også som en viktig del i bankens forpliktelser knyttet 

til bærekraft og bærekraftsrapportering. Vi har mål om kjønns- 

nøytrale rekrutteringsprosesser med vekt på en balansert andel 

kvinnelige ledere, vi har likelønnsperspektiv i årlige lønnsfor-

handlinger og vi har likelønn som en definert målsetting.

Bankens øverste ledergruppe er representert med en kvinne- 

andel på 3 av 7, og vi har kvinnelig administrerende direktør. 

Av lederne med personalansvar i banken er 8 av 19 kvinner.  

I bankens styre er 3 medlemmer kvinner og 4 menn. Det vil  

i løpet av 1.kvartal 2021 være ett suppleringsvalg til styret hvor 

ett nytt kvinnelig styremedlem skal velges. Kvinnelige ledere 

i banken tjener 105% i forhold til de mannlige lederne. For øvrige 

ansatte i banken tjener kvinner 90% av sine mannlige kolleger. 

Vår beregning er justert for stillingsbrøk, men ulikheter i stillings- 

nivå, ansiennitet og andre forhold som påvirker forholdstallet 

er ikke tatt med. 

 

Det er et grunnleggende prinsipp i bankens personalpolitikk 

at kvinner og menn skal ha like muligheter for å kvalifisere seg 

til alle typer oppgaver, og at karrieremulighetene skal være 

de samme. Videre skal alle ha like muligheter uavhengig av 

etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, 

religion, livssyn eller funksjonsevne. Arbeidsmiljøundersøkelser 

i banken viser at de ansatte er godt fornøyde med arbeids-

plassen sin og at arbeidsmiljøet er godt. Lønn reflekterer  

i størst mulig grad markedslønn og den enkeltes kvalifika-

sjoner og ansvar. 

Bankens rådgivere på privatmarkedet er autoriserte etter 

autorisasjonsordningene for finansielle rådgivere (AFR), 

skadeforsikring, personforsikring og kreditt.
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økonomiske konsekvensene av koronapandemien er frem-

deles noe usikre, men vaksinasjon av befolkningen er startet, 

og det gir banken et mer optimistisk syn på framtiden. Ved 

utgangen av året er situasjonen for de fleste av bankens 

kunder stabil. Banken er godt posisjonert i markedet og 

forventer vekst i utlån også framover, både innenfor privat- 

og bedriftsmarkedet.

Banken har solid kompetanse, fornøyde kunder, en stabil 

kostnadsbase, god inntjening og god soliditet. I tiden fram-

over vil bærekraft implementeres som en større del av den 

ordinære virksomheten. Digitalisering blir også et prioritert 

område. Dette for å stadig sikre bedre kundeopplevelser, 

utnytte data i tillegg til mer effektiv intern drift. Banken har 

sammen med de andre bankene i Eika alliansen inngått avtale 

med TietoEvry om overgang til nytt kjernebanksystem. Dette 

vil over tid bidra til mer effektive, fleksible og fremtidsrettede 

løsninger. For banken vil avtalen gi en estimert årlig besparelse 

på 15-20 millioner kroner fra fullt implementert i 2024. 

Kostnadene knyttet til implementeringen er estimert til 50-60 

millioner kroner fordelt på 2021 og 2022. Beregnet tilbake-

betalingstid er på mellom 3-4 år.  

Banken er godt rigget for lønnsom vekst og til å ta en sterkere 

posisjon i det lokale markedet. Bankens regulatoriske minste- 

krav til ren kjernekapital er 13,1 %. Styret i banken har vedtatt 

det interne kapitalmålet til 1,0 % over regulatorisk kapitalkrav, 

til minimum 14,1 % ren kjernekapital. Banken har 17,8 % i ren 

kjernekapital ved utgangen av året og er godt kapitalisert.

Banken er godt forberedt på framtiden, både når det gjelder 

drift, likviditet og finansiell soliditet. Styret understreker imidlertid 

at det er knyttet usikkerhet til alle fremtidige estimater.

kunne benyttes til en eventuell fremtidig utdeling av utbytte 

til egenkapitalbeviseiere, kundeutbytte og gavefond. Det 

presiseres at det er opp til bankens styre å vedta eventuelle 

utdelinger fra fondet.

Styret foreslår følgende  Beløp 
disponering:   (millioner kroner)

Til disposisjon  213,6 

Til utjevningsfondet  7,4

Til sparebankens fond  4,2

Til utdelingsfond  195,5

Til hybridkapitaleierne 4,8

Til fond for vurderingsforskjeller 4,4

Fra fond for urealiserte gevinster  -2,8

Sum foreslått disponering  213,6

Resultatet er fordelt mellom egenkapitalbeviskapitalen  

og sparebankens fond i henhold til deres relative andel  

av egenkapitalen, slik at egenkapitalbeviseierne får 63,6 %  

av det disponerte resultatet. Som følge av disponeringen 

endres ikke egenkapitalbevisbrøken. 

Hendelser etter balansedagen

Det er ingen vesentlige hendelser etter balansedagen  

som påvirker regnskapet per 31.12.2020. 

Utsikter for 2021

Makroforholdene i regionen har vært i bedring de siste årene 

og har vært preget av et høyt aktivtetsnivå. De langsiktige 
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