
Styrets beretning 2018 
 
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 investeringsprodukter 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 ovennevnte selskaper konsolideres fullt ut i 

konsernregnskapet til Sandnes Sparebank.  

 
Styret anser bankens soliditets- og likviditetsnivå som tilfredsstillende. 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 morbankregnskapet 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 er de fleste økonomiske indikatorer i en positiv utvikling. Gjennom 2017 og 2018 har det vært 
en stabil positiv utvikling i regionen. I desember rapporterte Norges Bank i sin regionale nettverksundersøkelse 
blant bedrifter i regionen en fortsatt vekst i både produksjon, investeringer og sysselsetting. De samme 
bedriftene melder og om fortsatt positive utsikter inn i 2019, men med litt mer forsiktig optimisme enn hva de 
gjorde for et år siden.  
 
Nasjonalt melder også bedriftene i nettverket om videre vekst i produksjon og investeringer, hvor mye av 
veksten kommer fra oljesektoren. Anslag på oljeinvesteringer for 2019 tilsier at den trenden kommer til å 
fortsette. For det lokale næringslivet i Rogaland er aktivitetsnivået i oljerelatert næring en viktig drivkraft for 
vekst. 
  
NAV melder om fortsatt lavere arbeidsledighet i regionen. Registrert arbeidsledighet i Rogaland har gått jevnt 
nedover fra 3,2 % ved inngangen til året til 2,5% ved årsslutt. Arbeidsmarkedet i regionen er nær tilbake på et 
nasjonalt nivå og nærmer seg full kapasitetsutnyttelse. Flere bedrifter melder om mangel på arbeidskraft innen 
enkelte kompetansegrupper, som for eksempel digital kompetanse.  
 
Boligprisutviklingen i regionen har vært omtrent undret i 2018 (0,4% økning). Boligprisene sett over en lengre 
periode viser en sterk vekst frem til 2014, deretter en nedgang på ca 10% frem til 2016. De siste årene vært en 
tilnærmet flat utvikling. Sett i sammenheng med konjunkturnedgangen etter oljeprisfallet i 2014-2015 så har 
boligprisene i regionen vist seg å være både stabile og robuste gjennom perioden.  
 
I september økte Norges Bank styringsrenten for første gang på syv år og renten er forventet å stige ytterligere 
i 2019. Et høyere rentenivå kan være med å dempe prisstigning i boligmarkedet fremover. Boligprisene lokalt er 
på et moderat nivå, dette vil sammen med en bedring i arbeidsmarkedet  bidra til at betjeningsevne ikke 
svekkes betydelig ved en moderat renteoppgang. 
 
Den positive utviklingen viser også igjen innenfor næringseiendom. Siste oppdaterte rapporter fra høsten 2018 
viser at ledighetsraten totalt i regionen på 9,7%, ned fra 13,5% i 2017. Det er fortsatt stor forskjell innen 
næringseiendom, både når det gjelder geografisk plassering, men også funksjon. Det er i stor grad 
kontormarkedet på Forus som bidrar til den relativt høye ledighetsraten. På Forus isolert er det en ledighet på 



ca 14% innen kontorbygg, og hvor det er noen få store tomme enkeltbygg som bidrar betydelig i statistikken. 
Andre bygg som kominasjonsbygg og handelsbygg, også på Forus, har en normal lav ledighet. Selv om 
makroutsiktene er bedre vil det noe ta tid før markedet for kontorutleie på Forus normaliseres. For 
sentrumsområder i Stavanger og Sandnes, samt i næringsklyngen rundt Jåttåvågen er det lav ledigheten og 
normale leiepriser. 
 

Resultatutvikling 
 
Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i 2017. Med mindre annet er spesifisert, omtales konsernet. 
 
Resultat etter skatt ble for året ble 244,4 millioner kroner, sammenlignet med 197,4 millioner kroner for 
2017.Økningen er i hovedsak forklart med lavere driftskostnader og lavere nedskrivninger og tap på utlån samt 
positiv engangseffekt knyttet til VIPPS fusjon. Dette motvirkes delvis av lavere netto renteinntekter.  
 
Resultat før skatt ble 299,7 millioner kroner for 2018. Dette er en økning på 43,7 millioner kroner 
sammenlignet med 2017. Totalresultatet ble 258,9 millioner kroner, mot 172,6 millioner kroner for 2017.  

 
Egenkapitalavkastningen etter skatt for året ble 8,8 %, sammenlignet med 7,5 % for 2017. 
 
 
Netto renteinntekter 
Konsernets netto renteinntekter ble 462,0 (474,2) millioner kroner for 2018. Rentemarginen var 1,73 
% for 2018, sammenlignet med 1,81 % i 2017.  
 
Nedgangen i netto renteinntekter skyldes høyere Nibor rente i 2018 enn i 2017 som har gitt høyere 
finansieringskostnader for banken samt noe press på utlånsmarginer grunnet økt konkurranse i markedet . Økt 
utlånsvolum reduserer likevel noe av denne effekten. I tillegg har banken gjennom det siste året redusert 
kredittrisikoen i likviditetsporteføljen for å unngå betydelig negativ verdiutvikling i porteføljen ved uro i 
rentemarkedet. Sistnevnte forhold har medført 3 millioner kroner i lavere løpende renteinntekt i 2018 
sammenlignet med 2017. 
 
 
 
Andre driftsinntekter 
Sum andre driftsinntekter utgjorde 122,6 millioner kroner for 2018. Dette er en nedgang på 0,3 millioner 
kroner sammenlignet med 2017. 
 
Netto provisjonsinntekter utgjorde 49,2 millioner kroner, hvilket er 4,7 millioner kroner lavere sammenlignet 
med 2017. Det har vært en økning i provisjonsinntekter innen salg av forsikringstjenester og 
porteføljeprovisjon. Dette motvirkes av generelt press på gebyrinntekter hvor banken har justert 
gebyrstrukturen for å være mer konkurransedyktig. I tillegg har banken omklassifisert enkelte inntekter fra 
provisjonsinntekter til rentenetto og andre driftsinntekter i 2018.  
 
Utbytte utgjorde 30,3 millioner kroner for 2018, sammenlignet med 27,0 millioner kroner for 2017. Økningen 
skyldes i hovedsak økt utbytte fra Eika Gruppen AS som utgjorde 29,1 millioner kroner, sammenlignet med 24,2 
millioner kroner for 2017. 
 
Netto avkastning på finansielle investeringer var 14,1 millioner kroner for 2018, for 2017 var avkastningen 14,9 
millioner kroner.  
 
Banken har i 2018 hatt en positiv avkastning på aksjeporteføljen, som inkluderer en bokført urealisert gevinst 
på 18,3 millioner kroner som følge av fusjonen mellom BankID Norge AS, BankAxept AS og Vipps AS. Dette 
motvirkes delvis av negativ verdiutvikling på bankens likviditetsportefølje og tilbakekjøp av obligasjonsgjeld i 
forbindelse med refinansiering. 
 



Øvrige driftsinntekter var 1,8 millioner kroner høyere sammenlignet med 2017. Økningen skyldes positiv 
utvikling i eiendomsmarkedet i regionen og høyere markedsandel som har medført høyere inntekter fra 
eiendomsmeglingstjenester i datterselskapet Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS.  
 
Andre driftsinntekter må påregnes å være volatile fra kvartal til kvartal som følge av sesong- og 
markedssvingninger.  
 
 
Driftskostnader 
Konsernets driftskostnader utgjorde 261,1 millioner kroner for 2018. Dette er en reduksjon på 7,5 millioner 
kroner sammenlignet med 2017. Bankens kostnadsnivå har vært fallende over flere år som følge av 
kostnadseffektiviseringer. 
 
Kostnader målt i prosent av inntektene utgjorde 44,7 % for konsernet i 2018, mens de i 2017 utgjorde 45,0 %. 
Totale kostnader i prosent av forvaltningskapitalen var 1,0 % både i 2018 og 2017. 
 
 
 
Tap og mislighold 
Fra 1.januar 2018 ble ny tapsmodell etter IFRS 9 implementert, denne erstatter tidligere tapsmodell etter IAS 
39. Implementeringen medførte at historiske tall ikke vil være direkte sammenlignbare. Det vises til note 8 for 
beskrivelse av den nye tapsmodellen. 
 
Tap og nedskrivninger på utlån og garantier ble bokført med 23,7 (72,5) millioner kroner for 2018. Årsaken til 
nedgangen skyldes i hovedsak generell bedring i markedsforholdene, lavere risiko og mislighold i bankens 
utlånsportefølje og restruktureringer i enkelte av bankens enkeltengasjementer. Det er jobbet betydelig det 
siste året for å redusere omfanget av tapsutsatte engasjementer og tapseksponeringen i utlånsporteføljen. 
 
Per utgangen av 2018 utgjør totalt forventet tap (tapsavsetninger på utlån og garantier) 242,5 (391,5) millioner 
kroner, hvorav tapsavsetninger fordeler seg med 41,5 (65,2) millioner kroner for personmarkedet og 201,0 
(326,3) millioner kroner for bedriftsmarkedet.  
 
Steg 3 nedskrivninger (individuelle nedskrivninger) på utlån og garantier utgjør 156,7 millioner kroner ved 
utgangen av 2018 som er en nedgang på 127,4 millioner kroner siste 12 måneder. Steg 1 og 2 nedskrivninger 
(gruppenedskrivninger) utgjør 85,8 millioner kroner ved utgangen av 2018 som er en nedgang på 21,7 millioner 
kroner siste 12 måneder.  
 
Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement, som var individuelt nedskrevet, utgjorde 233,4 (463,4) 
millioner kroner per 31.12.2018, som utgjør 1,05 % (2,16 %) av konsernets netto utlån. Netto misligholdte og 
tapsutsatte engasjement fordeler seg med 73,5 (123,9) millioner kroner for personmarkedet og 159,9 (339,5) 
millioner kroner for bedriftsmarkedet.  
 
Brutto misligholdte engasjementer over 90 dager utgjør 151,4 millioner kroner per 31.12.2018 sammenlignet 
med 184,8 millioner kroner per 31.12.2017. 
 
 
 

Balanseutvikling 
Konsernets forvaltningskapital var 27,2 (26,1) milliarder kroner ved utgangen av 2018. Dette tilsvarer en økning 
på 4,3 % sammenlignet med utgangen av 2017 og skyldes i hovedsak utlånsvekst. 
 
Ved utgangen av 2018 utgjorde brutto utlån til kunder 22,4 (21,9) milliarder kroner. De siste 12 måneder har 
brutto utlånsvekst for konsernet vært 2,7 %, hvorav utlånsvekst i personmarkedet utgjorde 4,7 % og 
utlånsvekst i bedriftsmarkedet utgjorde -1,1 %. Innen personmarkedssegmentet har banken i 2018 tatt 
markedsandeler. For bedriftsmarkedet har det i henhold til vedtatt strategi blitt gjennomført en rekke tiltak for 
å forbedre porteføljekvaliteten. Det er en sunn og lønnsom vekst innen segmentet for små og mellomstore 



bedrifter samtidig som andelen store engasjement og risikoutsatte engasjementer er redusert. I tillegg er det 
foretatt avslutning og nedskrivninger av en del tidligere tapsførte engasjementer.  
 
Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 2018 på 68 % (67 %). 
 
 
 
Ved utgangen av 2018 utgjorde innskuddsvolumet 11,3 (10,9) milliarder kroner. Innskudd fra kunder har de 
siste 12 månedene økt med 3,6 %, hvorav innskuddsvekst i personmarkedet utgjorde -1,1 % og innskuddsvekst 
i bedriftsmarkedet utgjorde 7,4 %. Konsernets innskuddsdekning er ved utgangen av 2018 på 50,7 % (50,6 %). 

 

Soliditet 

Konsernets kapitaldekning ved utgangen av året ligger over de regulatoriske kapitalkravene og intern 
minimumsmålsetting for ren kjernekapital.  
 
Konsernet har per 31.12.2018 en ren kjernekapitaldekning på 16,6 %, uendret sammenlignet per 31.12.2017. 
Ren kjernekapital er redusert noe som følge av utlånsvekst samt kjøp av egenkapitalbevis i Jæren Sparebank og 
verdiøkning i Vipps/VBB AS, men motvirkes av tilbakeholdt overskudd i 2018.  
 
Uvektet egenkapitalandel for konsernet utgjør 9,9 % per 31.12.2018, sammenlignet med 10,0 % per 
31.12.2017.  
 
 
 

Likviditet og finansiering 

Bankens likviditetssituasjon ved utgangen av kvartalet anses tilfredsstillende. Banken har en 
likviditetsportefølje (eksklusiv kontanter) på 3,7 (3,3) milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Det er et mål 
for banken å holde likviditetsrisikoen på et lavt nivå.     
 
Netto utlån i SSB Boligkreditt utgjør et volum på 7,4 milliarder kroner, hvilket er en økning på 0,8 milliarder 
kroner siste 12 måneder. SBB Boligkreditt AS hadde per 31.12.2018 netto utestående obligasjoner med 
fortrinnsrett på 6,8 milliarder kroner. Banken anses godt diversifisert både mht. finansieringskilder og 
løpetider.  
 
 
 
 

Datterselskaper 
 

Samlet resultat i bankens tre datterselskaper – før konserninterne elimineringer- ble 39,5 (49,5) millioner 
kroner etter skatt for 2018. 
 
SSB Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi og kredittforetakets 
hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett i markedet. Resultat etter skatt for selskapet ble 
38,7 (48,8) millioner kroner for 2018. 
 
Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og 
næringsliv. Resultat etter skatt for selskapet ble 0,8 (0,7) millioner kroner for 2018. 

 
SSB Private Equity II AS ble avviklet i fjerde kvartal 2017. Selskapet hadde ingen resultatbidrag for 2017. 
 

 



Risikostyring 
 
Finansiell virksomhet innebærer behov for styring og forvaltning av risiko. God risikostyring er strategisk viktig 
for konsernets verdiskapning. Kombinasjonen risikostyring og intern kontroll bidrar til effektiv drift, 
tilfredsstillende håndtering av vesentlige risikoer, samt sikkerhet for intern og ekstern rapportering av høy 
kvalitet. I tillegg påser risikostyring og internkontroll av høy kvalitet at konsernet opererer i samsvar med 
relevante lover, forskrifter og interne retningslinjer for virksomheten. Inkludert i interne retningslinjer er også 
konsernets verdigrunnlag og etiske rammeverk.  
 
Sandnes Sparebank har som mål å opprettholde en lav til moderat risikoprofil, samt å ha en høy kvalitet i sin 
risikooppfølging. 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.  
 
En sentral del i bankens risikostyring er konsernets vurdering av totalkapitalbehov (Pilar II eller ICAAP – Internal 
Capital Adequacy Assessment Process). I denne prosessen foretas det vurderinger av risikoer banken er 
eksponert mot med tilhørende vurdering av styring og kontroll. Basert på denne vurderingen foretas det en 
beregning av kapitalbehovet for å dekke disse risikoene. Vurderingene oppsummeres minst årlig i rapport som 
oversendes Finanstilsynet. For å påse at bankens ICAAP er av tilfredsstillende kvalitet foretar bankens 
internrevisjon en årlig gjennomgang av prosessen. Denne rapporten blir også sendt til Finanstilsynet. 
 
Kredittrisiko 
Konsernet har totalt sett en moderat kredittrisikoprofil. Kredittrisikoen for løpende ordinære engasjementer er 
hovedsakelig i risikogruppene 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. 
 
Det har vært reduksjon i bankens kredittrisiko gjennom 2018. Utlånsvolum til kunder har økt med 3,3 % 
gjennom 2018, men beregningsgrunnlaget for beregning av kapitalkrav har kun økt med 0,6 % på konsernnivå, 
noe som isolert sett indikerer redusert kredittrisiko. Bankens tapseksponering mot engasjement over 100 
millioner kroner er redusert med 15 % gjennom 2018.  
 
Vi vurderer det slik at utlånsporteføljen til næringslivskunder har en moderat risikoprofil, og porteføljens 
kvalitet vurderes som tilfredsstillende. 64,7 % av eksponeringen mot næringslivskunder tilfredsstiller 
konsernets interne krav til klassifisering som lav risiko.  
 
Kvaliteten i utlånsporteføljen til personkunder vurderes som god. 90,6 % av utlånsporteføljen til privatkunder 
tilfredsstiller konsernets interne krav til klassifisering som lav risiko. Boligpriser har holdt seg stabile gjennom 
2018 i bankens nedslagsfelt og arbeidsledigheten er redusert, spesielt i Rogaland. Banken er tilfreds med 
kvaliteten på utlånsporteføljen til privatkunder.  
 
Tapsutsatte og mislighold over 90 dager for konsernet er gjennom 2018 redusert fra 2,16 % til 1,05 %.  
 
 
 
 
Likviditetsrisiko 
Bankens likviditetsstrategi ble i slutten av 2018 revidert av styret. Likviditetsstrategien viderefører bankens 
konservative syn på likviditetsrisiko. Styring av likviditetsrisiko skal gjenspeile konsernets moderate risikoprofil. 
 
Et viktig instrument for å opprettholde konsernets risikoprofil har vært SSB Boligkreditt. SSB Boligkreditt har 
overtatt godt sikrede boliglån fra banken og utstedt obligasjoner med fortrinnsrett som finansiering, noe som 
har gitt konsernet økt diversifisering på finansieringssiden til mer fordelaktige betingelser. Obligasjoner utstedt 
av SSB Boligkreditt har en på «AAA» fra Scope.  
 



Ved utløpet av 2018 er utlån til en verdi av 7,4 milliarder kroner overført fra banken til SSB Boligkreditt. SSB 
Boligkreditt har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett pålydende 6,8 milliarder kroner. I tillegg er det utstedt 
obligasjoner pålydende 7,9 milliarder kroner fra Sandnes Sparebank. 
 
Konsernets innskuddsdekning har vært stabil gjennom 2018 og er per årsslutt like over målsetningen på 50%. 
Etter vårt syn er likviditetsrisikoen akseptabel som følge av at banken har en mer stabil sammensatt 
innskuddsbeholdning og dermed ikke store daglige svingninger i bankens likviditet.  
 
Konsernet har en lav likviditetsrisiko på kort sikt.  
 
Markedsrisiko 
Banken har ikke noen handelsportefølje av egenkapitalinstrumenter, 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. Likviditetsbeholdningen 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 renterisiko. 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. 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. Ved årsskiftet var beregnet 
resultatpåvirkning ved et positivt renteskift på 2 % 1,9 millioner kroner, mens beregnet resultatpåvirking ved et 
negativt renteskift på 2 % var -2,2 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 slike risikoer. Banken legger vekt på målrettede tiltak for å forebygge og redusere den 
operasjonelle risikoen. God intern kontroll er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen, 
både når det gjelder forebygging, avdekking og oppfølging. Risikovurderinger skjer innen alle 
virksomhetsområder. De viktigste risikoer, sammen med tiltaksplaner for å redusere disse til akseptabelt nivå, 
blir rapportert til administrerende direktør. I samråd med bankens ledergruppe 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.  
 
Banken har i tillegg et varslings- og oppfølgingssystem for uønskede hendelser. Dette hjelper banken med å 
analysere operasjonelle hendelser for så å foreta endringer i interne prosesser som skal redusere 
sannsynligheten for gjentakelse. 
 

Organisering, ansatte og miljø 
 
Gjennomsnittlig antall årsverk for konsernet i 2018 var 133,5. Konsernet hadde ved årsskiftet 135,5 årsverk, en 
økning på to årsverk fra desember 2017. Aktiv eiendom hadde ved årsskiftet 21,5 årsverk. Banken isolert hadde 
ved årsskiftet 114 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. 
 
EIKA alliansen har gitt banken et grunnlag for å følge den teknologiske utviklingen og tilby oppdaterte løsninger 
til våre kunder. I sum er det styret sin vurdering at EIKA alliansen gir banken et forretningsmessig og 
teknologisk grunnlag for å bygge fremtidens bank i Sandnes.  
 
Gjennomsnittsalderen på ansatte i banken er 43 år. Kvinnelige arbeidstakere utgjør 68% av bankens ansatte. I 
bankens ledergruppe er det tre menn og tre kvinner, og i styret er fire av åtte medlemmer kvinner.  
 
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 fornøyd med arbeidsplassen sin 
og at arbeidsmiljøet er godt. Lønn reflekterer i størst mulig grad markedslønn og den enkeltes kvalifikasjoner og 
ansvar.  
 
Bankens rådgivere på privatmarkedet er autoriserte etter autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere og 
godkjente etter godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring.  
I løpet av 2018 har også rådgiverkorpset i banken blitt autorisert i den nye autorisasjonsordningen i kreditt. 
 
Sandnes Sparebank har et høyt kompetent rådgiverkorps både i personmarkedet og bedriftsmarkedet som 
ivaretar gode kundeopplevelser og kvalitet i kundeprosessene.  
 
Virksomheten forurenser lite det ytre miljøet. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige hendelser 
eller ulykker i løpet av året.  
 
Sykefraværet var på gjennomsnittlig 2,2 % i 2018. Banken har siden 2012 vært en IA-bedrift for å sikre gode 
rutiner for oppfølging av sykemeldte og et godt arbeidsmiljø i banken. 
 

Bankens egenkapitalbevis (SADG) 
 
Per 31.12.2018 var kursen på SADG 55,00 kroner, sammenlignet med 54,50 kroner per 31.12.2017. 
 
Det var ved utgangen av fjerde kvartal 2018 registrert 2 312 eiere av bankens egenkapitalbevis. De 20 største 

eierne kontrollerte på dette tidspunktet 56,24 % av egenkapitalbeviskapitalen. Av totale egenkapitalbevis på 23 

014 902, var 18 684 egne egenkapitalbevis per 31.12.2018.  

 
 
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 2018 
 
I tråd med bankens utbyttepolitikk er ulike forhold vektlagt i utbyttevurderingen. Avgjørende vekt er lagt på 
soliditet og styrket kjernekapitaldekning. Styret foreslår overfor forstanderskapet at det utbetales et utbytte på 
5,2 kr per egenkapitalbevis for 2018, tilsvarende 75 % av konsernets fortjeneste per egenkapitalbevis. Av 
utbytte til grunnfondskapitalen på 63,0 millioner så foreslår styret en tildeling til gavefondet på 10,0 millioner 
og at 53,0 millioner utbetales som kundeutbytte. 
 
 
Styret foreslår følgende disponering:  Beløp (millioner kroner) 

Til disposisjon      207,8 
Til kontantutbytte egenkapitalbevis  119,7 
Til utjevningsfondet       16,5 
Til sparebankens fond         8,7 
Til gavefondet/kundeutbytte     63,0 
Til hybridkapitaleierne        1,2 
Fra fond for urealiserte gevinster                     - 1,3 

Sum foreslått disponering    207,8 

 
Resultatet er fordelt mellom egenkapitalbeviskapitalen og sparebankens fond i henhold til deres relative andel 
av egenkapitalen, slik at egenkapitalbeviseierne får 65,52 % av det disponerte resultatet.  
 
 

Hendelser etter balansedagen 
 
Skattefradrag for kundeutbytte 
  
SpareBank 1 Østlandet meldte 28.01.19 om bindende forhåndsuttalelse om skattefradrag for kundeutbytte. Vi 
legger til grunn at forhåndsuttalelsen vil være gyldig også for Sandnes Sparebank. 26.01.18 fikk Sandnes 
Sparebank godkjent kundeutbytte av Finanstilsynet, og banken utbetalte 24 millioner kroner til kundene i april 
2018. For banken er utbetaling av kundeutbytte et viktig virkemiddel for fremtidig inntektserverv både når det 
gjelder å få inn nye kunder til banken samt beholde eksisterende kunder.  
 
Skattefradraget resultatføres i henhold til IAS 12 som en reduksjon av skattekostnaden for 2018. 
 
Det er ellers ingen vesentlige hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapet per 31.12.2018.  

 
Oppsummering 2018 
 
Banken leverer gode resultater for 2018, og viser en positiv trend innen de fleste nøkkeltall. Banken har en 
sunn vekst innen privatmarked, og en stabil, men forbedret portefølje innen bedriftsmarkedet. Tapene for 
2018 er på 23,7 millioner, noe som er lavere enn tidligere forventet. Andelen misligholdte og tapsutsatte 
engasjementer er redusert i løpet av året. Renteinntektene har vært under press i 2018, både basert på 
konkurranse og en høyere Nibor-rente enn i 2017, men er likevel på et stabilt nivå. Kostnadsnivået i banken er 
lavere enn året før. Både kundetilfredsheten og merkevarekjennskapen er økende, noe som er viktig for å 
kunne nå de strategiske målene.  
 
Banken byttet kreditt Ratingbyrå i 2018, fra Fitch Rating til Scope Ratings. Scope Ratings har gitt morbank BBB+ 
rating med positive utsikter og AAA rating for SSB Boligkreditt.  
 



Banken innførte kundeutbytte i 2018, basert på 2017 årsresultat. Formålet med kundeutbytte er å gi deler av 
overskuddet til banken tilbake til kundene. Kundeutbytte er et viktig virkemiddel overfor kundene. Det bidrar 
til å beholde eksisterende kunder og å ønske nye kunder velkommen til banken. I 2018 ble det utbetalt 24 
millioner i kundeutbytte. Som en konsekvens av økt overskudd og utbyttegrad for 2018 øker også 
kundeutbyttet. Styret anbefaler et kundeutbytte for 2018 på 53 millioner. 
 
Banken er på god vei mot å levere 9% egenkapitalavkastning innen 2020. Styret ønsker å takke organisasjonen i 
banken for å ha snudd en negativ utvikling om til å levere resultater i tråd med de strategiske målene om 
lønnsom vekst, svært fornøyde kunder og egenkapitalavkastning over gjennomsnittet av sammenlignbare 
banker.   

 
 
 
Utsikter for 2019 
 
Sandnes Sparebank har høye mål om fornøyde kunder og positive kundeopplevelser. Banken har som mål å bli 
ledende på personlig service og rådgivning for folk flest og lokalt næringsliv. Bankens visjon er «Best i klassen 
på gode og personlige kundeopplevelser». Bankens strategiske målsetninger fram mot 2020 setter retning i 
forhold til å sikre:  
 

 Svært fornøyde kunder og ypperlig omdømme  

 Kompetente, engasjerte og prestasjonsorienterte medarbeidere  

 Lønnsom vekst   

 Egenkapitalavkastning som overstiger snittet blant sammenlignbare banker. 

 

Makroforholdene i regionen viser tegn på noe økt økonomisk aktivitet fremover, samtidig som kredittveksten i 
regionen er lavere enn landsgjennomsnittet. Det er fortsatt enkelte bedrifter og næringer som strever med å 
tilpasse seg et nytt aktivitets- og prisnivå, men det gjelder stadig færre aktører. Den positive utviklingen 
forventes å fortsette i 2019.  
 
Banken er godt kapitalisert. Ved årsslutt har banken en ren kjernekapital på 16,6 %, etter årets utbytte er 
utbetalt. Myndighetskrav til kjernekapital er 14,5%, og styrets målsetting for ren kjernekapital er på minimum 
15,2%. I løpet av 2019 vil banken få oppdatert Pilar II krav og motsyklisk buffer er vedtatt økt med 0,5% fra 
31.12.2019. Styret vil komme tilbake med oppdatert mål på kjernekapital i løpet av året.  
 
Basert på disse forutsetningene forventer styret å praktisere bankens utbyttepolitikk fra 2018 om at mellom 
50%-75% av overskuddet utbetales som utbytte hensyntatt forventet resultatutvikling, eksterne 
rammebetingelser og konsernets vurderte behov for kjernekapital. Styret understreker imidlertid at det er 
knyttet usikkerhet til alle fremtidige estimater. Styret forventer en god og stabil utvikling i den underliggende 
bankdriften, og markedsforhold som er i bedring. Banken er godt forberedt for 2019 både i form av god 
likviditet, god soliditet og kompetanse. 

 

Styret i Sandnes Sparebank 

 

Sandnes, 12.mars 2019 


