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Note 1 Generell informasjon 
 
 
Sandnes Sparebank er en egenkapitalbevisbank notert på Oslo Børs. Banken har hovedkontor i Sandnes 
Kommune, med besøksadresse Rådhusgata 3, 4306 Sandnes. 
 
Konsernregnskapet og morbankregnskapet for 2018 ble godkjent av styret 12. mars 2019, og av 
forstanderskapet den 28. mars 2019. 

Note 2 Regnskapsprinsipper 
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1. Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet 

Konsernregnskapet for Sandnes Sparebank er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) som er godkjent av EU. Det samme gjelder morbankens regnskap. Regnskapene er avlagt 
basert på IFRS-standarder og fortolkninger obligatoriske for årsregnskap som avlegges per 31.12.2018. Videre 
er kravene til tilleggsinformasjon i gjeldende lover og forskrifter for banker ivaretatt.  
 
Målegrunnlaget for regnskapet er historisk kost, unntatt finansielle derivater og de finansielle eiendeler og gjeld 
som er regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. 
 
For konsernregnskapet er prinsippene som omtales her anvendt konsistent for alle rapporterte perioder. Det 
samme gjelder for morselskapet, med presiseringer som angitt for relevante poster. Regnskapet er presentert i 
norske kroner, og alle tall er vist i hele tusen, med mindre annet er spesifikt angitt. Konsernets balanseoppstilling 
er i hovedsak basert på en vurdering av balansepostenes likviditet. 

 
2. Nye standarder og fortolkninger som er tatt i bruk fra og med regnskapsåret 2018 

IFRS 9 Finansielle instrumenter 
 
IFRS 9 Finansielle instrumenter ble implementert for konsernet med virkning fra 01.01.18. Standarden erstatter 
IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling. Implementering av IFRS 9 resulterte i en ny modell for 
klassifisering og måling av finansielle eiendeler, ny modell for nedskrivning av finansielle eiendeler og nye regler 
for sikringsbokføring. 
 
Implementering av IFRS 9 
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Sandnes Sparebank har vært med i IFRS9 prosjektet hos systemleverandør SDC i fra det ble startet i 2015. Eika-
Gruppen startet opp en tverrfaglig prosjektgruppe i 2016 som jobbet parallelt med SDC om implementeringen av 
IFRS 9. Sandnes Sparebank var deltaker også i denne gruppen.  
Prosjektgruppen hos Eika har bestått av representanter fra fagområdene kreditt, datavarehus og 
regnskap/rapportering, samt prosjektleder. Prosjektet har vært ansvarlige for å implementere egne input som 
brukes i den nedskrivningsmodellen som benyttes (utviklet av SDC, Eika-bankenes leverandør av 
banksystemer). Prosjektet har også inkludert områdene under IFRS 9 for klassifisering og måling og 
rapportering. 
 
Overgangsregler 
IFRS 9 skal anvendes retrospektivt, med unntak for sikringsbokføring. Retrospektiv anvendelse innebærer at 
banken utarbeider åpningsbalansen 01.01.2018 etter prinsippene i IFRS 9. Det er adgang til å unnlate å 
utarbeide sammenligningstall for historiske perioder, og banken har valgt å ikke å utarbeide sammenligningstall. 
Det er også anledning til å utsette implementeringen av reglene for sikringsbokføring etter IFRS 9. Banken har 
valgt å fortsette anvendelsen av sikringsbokføringsreglene etter IAS 39. Effektene av nye prinsipper i 
åpningsbalansen for 2018 ble belastet egenkapitalen. Konsernet fikk en reduksjon i egenkapitalen på 1,5 
millioner kroner og morbank fikk en tilsvarende reduksjon i egenkapitalen på 0,7 millioner kroner. Effekten 
skyldes økte nedskrivninger på utlån til kunder og kredittinstitusjoner.  
 
 
Regnskapsprinsippene i regnskapet er basert på anvendelse av de nye IFRS 9 reglene, for regnskapsprinsipper 
som tidligere gjaldt IAS 39 henvises det til prinsippnoten i 2017 regnskapet. 
 
 
IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder  
 
IFRS 15 ble implementert for konsernet med virkning 01.01.18. Etter IFRS 15 er inntekter innregnet til det 
beløpet som reflekterer vederlaget som et selskap forventer å ha rett til i bytte for overføring av varer eller 
tjenester til en kunde. De nye prinsippene i IFRS 15 har en mer strukturert tilnærming til måling og innregning av 
inntekter. Den nye inntektsstandarden vil erstatte alle gjeldende inntektsføringsregler etter IFRS. Imidlertid skal 
kontrakter med kunder som regnskapsføres etter reglene i IFRS 9, følge reglene i IFRS 9 da de er eksplisitt holdt 
utenfor virkeområdet i IFRS 15.  
 
Da konsernet primært har inntekter fra kundekontrakter som omfattes av IFRS 9 regelverket og at konsernets 
øvrige inntekter ikke inneholder vesentlige elementer av separate leveringsforpliktelser har ikke implementering 
av standarden hatt vesentlig betydning for konsernets finansielle stilling eller resultat. 
 
 
Behandling av skatt ved egenkapitaltransaksjoner 
  
Konsernet har i tidligere perioder behandlet skatt på alle egenkapitaltransaksjoner (utdelinger) som en del av 
egenkapitaltransaksjonen direkte i egenkapitalen. Konsernet har i 4. kvartal 2018 modifisert dette prinsippet. 
Dersom kilden til utdelingen er tidligere resultater (opptjent kapital), presenteres nå skattekonsekvensene av 
utdelingen som skattekostnad i resultatregnskapet når utdelingen blir besluttet. 
  
Prinsippendringen får konsekvenser for banken ved utbetalinger av kundeutbytte og utbetalinger av rente på 
fondsobligasjoner. 
  
I april 2018 ble 24 millioner kroner i kundeutbytte utbetalt til bankens utlåns‐ og innskuddskunder. Utbetalingen 

gir et skattefradrag på 6 millioner kroner for inntektsåret 2018. Skattefradraget resultatføres i henhold til endret 
prinsipp som en reduksjon av skattekostnaden for 2018.  Skattefradraget har i påvente av uttalelsene fra 
skatteetaten ikke tidligere blitt bokført. SpareBank 1 Østlandet meldte 28.01.19 om bindende forhåndsuttalelse 
vedrørende skattefradrag for kundeutbytte som også antas å være gyldig for Sandnes Sparebank. Dermed får 
skattefradraget resultateffekt for fjerde kvartal 2018. 
  
Konsernet har i tillegg fondsobligasjoner klassifisert som egenkapital i regnskapet og hvor renteutbetalinger er 
skattemessig fradragsberettiget. Skattefradraget ble tidligere ført direkte mot egenkapitalen. Effekten av 
prinsippendring, hvor skattefradraget resultatføres, utgjør 0,3 mill. kroner i resultateffekt for fjerde kvartal 2018. 
  
Prinsippendringen har dermed en samlet resultateffekt på totalt 6,3 millioner kroner for 2018‐regnskapet.  

 
Denne type prinsippendringer implementeres i utgangspunktet med retrospektiv effekt iht IAS 8 som krever at det 
også opplyses om regnskapsmessige effekter tilbake i tid. Konsernet hadde likevel ingen slike utdelinger i 2017 
slik at prinsippendringen ville ikke hatt noen effekt for 2017 regnskapet.  
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3. Konsolidering 

Det konsoliderte regnskapet omfatter morbanken Sandnes Sparebank og dets datterselskaper som vist i note 29.  
Datterselskap er konsolidert fra det tidspunkt banken har overtatt kontroll, og det fraregnes fra det tidspunkt 
banken gir fra seg kontroll. Kontroll foreligger når investoren har makt over investeringsobjektet, er eksponert for 
eller har rett til variabel avkastning, og har evne til å bruke makt til å styre de aktiviteter hos investeringsobjektet 
som i vesentlig grad påvirker avkastningen. Potensielle stemmerettigheter, opsjoner, konvertibel gjeld og andre 
forhold inngår i vurderingen. 
 
Regnskapsprinsippene anvendes konsistent ved innarbeiding av eierinteresser og rapportering er basert på de 
samme regnskapsperioder som morselskapet. 
 
Konserninterne transaksjoner og saldoer mellom de konsoliderte selskapene er eliminert. Urealiserte tap er 
eliminert med mindre tapet skyldes verdifall. 
 
Datterselskaper 
Datterselskap er definert som selskaper hvor Sandnes Sparebank har kontroll direkte eller indirekte, 
eierinteresser eller andre forhold. Normalt antas Sandnes Sparebank å ha kontroll når eierinteressene i et annet 
selskap utgjør mer enn 50 %. 
 
For oppkjøp og overdragelser gjelder følgende: 
Ved overtakelse av kontroll i et selskap anvendes overtakelsesmetoden. Alle identifiserbare anskaffede eiendeler 
og forpliktelser, blir innregnet til virkelig verdi. For hvert oppkjøp, vil ikke-kontrollerende eierinteresser bli verdsatt 
enten til virkelig verdi, eller som en forholdsmessig andel av det overtatte selskaps identifiserbare eiendeler. 
Transaksjonskostnader blir utgiftsført. 
 
Dersom kontroll oppnås gjennom trinnvise oppkjøp vil eventuell differanse mellom virkelig verdi på 
overtakelsestidspunktet og bokført verdi på andel av selskapet allerede bokført, bli ført over resultatregnskapet. 
 
Eventuell betinget andel av oppkjøpsprisen vil bli verdsatt til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet.  
 
Goodwill måles i utgangspunktet som differansen mellom summen av kjøpsvederlaget og verdien på ikke-
kontrollerende eierinteresser, og netto virkelig verdi av overtatte identifiserbare eiendeler og forpliktelser. Dersom 
differansen er negativ blir den resultatført. 
 
4. Presentasjonsvaluta 

Presentasjonsvaluta er norske kroner som også er funksjonell valuta for alle selskapene i konsernet. 
Transaksjoner i utenlandsk valuta er omregnet til funksjonell valuta etter kursene på transaksjonstidspunktet. 
Valutatap og -gevinst som oppstår på slike transaksjoner, samt på omregning av pengeposter i utenlandsk valuta 
per 31.12, er regnskapsført over resultatregnskapet. 
 
5. Inntektsføring 

Renteinntekter og -kostnader bokføres i resultatregnskapet ved bruk av effektiv rentes metode. Effektiv rentes 
metode er en metode for å beregne amortisert kost for utlån og innskudd, samt fordele renteinntekt eller 
rentekostnad over forventet løpetid. Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede 
kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Metoden innebærer løpende inntektsføring av nominelle renter med 
tillegg av amortisering av etableringsgebyr. Dersom et utlån er nedskrevet som følge av verditap (inngår i steg 3), 
inntektsføres renteinntekter som effektiv rente, beregnet på nedskrevet verdi.  
 
Provisjonsinntekter og -kostnader blir generelt periodisert i takt med at en tjeneste blir ytt og klassifiseres 
henholdsvis som ”Provisjonsinntekter” og ”Provisjonskostnader”. Gebyrer knyttet til rentebærende instrumenter 
inngår i beregningen av effektiv rente og resultatføres tilsvarende. Honorarer for rådgivning opptjenes i samsvar 
med inngått rådgivningsavtale, som oftest etter hvert som tjenesten ytes. Honorar og gebyr ved omsetning eller 
formidling av finansielle instrumenter, eiendom eller andre investeringsobjekter som ikke genererer 
balanseposter i bankens regnskap, resultatføres når transaksjonen sluttføres.     
 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.  Tjenester inntektsføres i takt med utførselen. 
Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved 
salget, og inntektsføres deretter etter hvert som levering skjer.  
 
Utbytte av aksjer og egenkapitalbevis inntektsføres på tidspunkt utbyttet er vedtatt av generalforsamlingen. 
 
6. Balanseføring av eiendeler og forpliktelser 
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Konsernet balansefører eiendeler på det tidspunktet konsernet oppnår reell kontroll over rettigheten til 
eiendelene. Likeledes balanseføres forpliktelser når konsernet påtar seg reelle forpliktelser. Eiendeler føres ut av 
balansen på det tidspunkt reell risiko vedrørende eiendelene er overført og kontroll over rettighetene til 
eiendelene er bortfalt eller utløpt. 
 
Se for øvrig beskrivelse vedrørende innregning og måling under punkt 7 Finansielle Instrumenter.  
 
7. Finansielle instrumenter 

Klassifisering av finansielle instrumenter 
Klassifisering av finansielle instrumenter foretas på grunnlag av formålet med anskaffelsen og instrumentets 
karakteristika.  
 
Finansielle eiendeler klassifiseres som: 

 Finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost (AC) 

 Finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi med verdiendring over ordinært resultat (FVTPL) 

 Finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi med verdiendring over utvidet resultat (FVOCI)  
 
Finansiell gjeld klassifiseres som: 

 Finansielle forpliktelser til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet 

 Andre finansielle forpliktelser målt til amortisert kost 
 
 
Definisjonen av et finansielt instrument reguleres i IAS 32 og er ikke endret som følge av IFRS 9.  Ved 
fastsettelse av målekategori skiller IFRS 9 mellom ordinære gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter, 
herunder derivater. Med ordinære gjeldinstrumenter menes det renteinstrumenter der avkastning utgjør 
kompensasjon for tidsverdi av penger, kredittrisiko og andre relevante risikoer som følger av ordinære 
gjeldsinstrumenter. 
 
Derivater og investeringer i egenkapitalinstrumenter 

Egenkapitalinstrumenter faller i målekategorien virkelig verdi over resultat (FVTPL). For egenkapitalinstrumenter 
som ikke er derivater og ikke holdes for handelsformål, er det anledning til å velge å føre disse til virkelig verdi 
over utvidet resultat (FVOCI).  
 

Alle derivater i konsernet måles til virkelig verdi med verdiendring i resultatet, men derivater som er utpekt 
som sikringsinstrumenter skal regnskapsføres i tråd med prinsippene for sikringsbokføring. 
 
 
Finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter 
For ordinære gjeldsinstrumenter bestemmes målekategorien etter formålet med investeringen. 
Gjeldsinstrumenter som inngår i en portefølje med formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer i form av 
renter og avdrag, skal måles til amortisert kost.  
 
Gjeldsinstrumenter som inngår i en portefølje med formål om å både motta kontantstrømmer og å foreta salg, 
skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over utvidet resultat (FVOCI), med renteinntekt, 
valutaomregningseffekter og nedskrivninger presentert over ordinært resultat.  
 
Instrumenter som i utgangspunktet skal måles til amortisert kost eller til virkelig verdi med verdiendringer over 
Utvidet resultat (FVOCI) kan utpekes til måling til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet dersom dette 
eliminerer eller vesentlig reduserer et regnskapsmessig misforhold (Fair Value Option/FVO). 
 
Renteinstrumenter i øvrige forretningsmodeller skal måles til virkelig verdi over resultat.  
 

Finansielle forpliktelser 
For finansielle forpliktelser er reglene i hovedsak de samme som i IAS 39. En endring fra IAS 39 er 
at for finansielle forpliktelser som er bestemt regnskapsført til virkelig verdi over ordinært resultat skal endringer i 
verdien som skyldes selskapets egen kredittrisiko innregnes i utvidet resultat (OCI), med mindre innregningen i 
utvidet resultat (OCI)  skaper eller forsterker et regnskapsmessig misforhold. Konsernet har begrenset omfang av 
forpliktelser bestemt regnskapsført til virkelig verdi og effekten for konsernet anses derfor uvesentlig. 
 

 
Sikringsbokføring 
I forbindelse med implementering av IFRS 9 ble det innført nye regler for sikringsbokføring, hvor blant annet 
kravet om sikringseffektivitet på 80-125% er fjernet og erstattet med mer kvalitative krav. Det ble også anledning 
til å utsette implementeringen av reglene for sikringsbokføring etter IFRS 9. Banken har valgt å fortsette 
anvendelsen av sikringsbokføringsreglene etter IAS 39. 
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Måling 
 
Første gangs regnskapsføring 
Alle finansielle instrumenter måles til virkelig verdi på handelsdagen ved første gangs regnskapsføring. 
Transaksjonskostnader som er direkte henførbare til etableringen av eiendelen/forpliktelsen medtas i kostprisen 
for alle finansielle instrumenter som ikke er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over ordinært resultat. 
 
Etterfølgende måling 
 
Måling til virkelig verdi 
For alle finansielle instrumenter som omsettes i et aktivt marked benyttes den noterte prisen innhentet enten fra 
en børs, megler eller et prissettingsbyrå. Finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked verdsettes 
etter ulike verdsettelsesteknikker, som til dels er gjennomført av profesjonelle byråer.  Alle endringer i virkelig 
verdi innregnes direkte i resultatregnskapet med mindre eiendelen er klassifisert som finansielle instrumenter til 
virkelig verdi med verdiendring over utvidet resultat (FVOCI).  
 
Banken har vurdert virkelig verdi av utlån med flytende rente til å samsvare med nominelt pålydende, justert med 
tilhørende forventede kredittap på lånet (ECL). Dette begrunnes med at slike lån reprises tilnærmet kontinuerlig, 
og at et eventuelt avvik fra nominell verdi i en armlengdes transaksjon mellom informerte og villige parter 
vurderes å være uvesentlig. 
 
Måling til amortisert kost 
Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi, verdsettes til amortisert kost og inntektene/kostnadene 
beregnes etter effektiv rentes metode. Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede 
kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Amortisert kost er nåverdien av kontantstrømmene neddiskontert 
med den effektive renten. 
 
Sikringsbokføring 
Konsernet benytter sikringsbokføring for virkelig verdisikring av enkelte fastrenteinnlån (obligasjonslån, ansvarlig 
lån og fondsobligasjon).  Derivater knyttet til disse innlånene øremerkes til sikringsformål. Sikringseffektiviteten 
vurderes og dokumenteres både ved første gangs klassifisering og ved hver regnskapsavslutning. Ved virkelig 
verdisikring blir sikringsinstrumentet regnskapsført til virkelig verdi og verdien på sikringsobjektet blir justert for 
verdiendringen knyttet til sikret risiko. Endringer i disse verdiene fra inngående balanse blir resultatført. På denne 
måten blir regnskapspresentasjonen for disse instrumentene i samsvar med konsernets rentestyring og reelle 
økonomiske utvikling. Dersom sikringsforholdet avbrytes eller tilstrekkelig sikringseffektivitet ikke kan verifiseres, 
amortiseres verdiendring tilknyttet sikringsobjektet over gjenværende løpetid. 
 
Nedskrivning av finansielle eiendeler  

Etter IAS 39 skal nedskrivinger for tap bare finne sted når det er objektive bevis for at en tapshendelse har 
inntruffet etter første gangs innregning. Under IFRS 9 skal tapsavsetningene innregnes basert på forventet 
kredittap. Den generelle modellen for nedskrivninger av finansielle eiendeler omfatter finansielle eiendeler som 
måles til amortisert kost eller til virkelig verdi med verdiendringer over utvidet resultat. I tillegg er også lånetilsagn, 
finansielle garantikontrakter som ikke måles til virkelig verdi over resultatet og fordringer på leieavtaler omfattet. 
 
Ved førstegangs balanseføring skal det avsettes for tap tilsvarende 12-måneders forventet tap (steg 1). 12-
måneders forventet tap er det tapet som er forventet å inntreffe over levetiden til instrumentet, men som kan 
knyttes til begivenheter som inntreffer de første 12 månedene. 
 
Dersom kredittrisikoen for en eiendel eller gruppe av eiendeler er ansett å ha økt vesentlig siden første gangs 
innregning skal, det gjøres en tapsavsetning tilsvarende hele den forventede levetiden til eiendelen (steg 2). 
Dersom det oppstår et kredittap skal renteinntekter innregnes basert på bokført beløp etter justering for 
tapsavsetning. 
 
For ytterligere beskrivelse av tapsmodell henvises det til note 8. 
 
 
Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier (steg 3) 
På hver balansedag vurderes det om det eksisterer objektive bevis for at verdien på individuelt vurderte utlån er 
redusert. Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter førstegangs balanseføring (en 
tapshendelse) og resultatet av tapshendelsen (eller hendelsene) må i tillegg kunne måles pålitelig. Eksempler på 
slike hendelser er vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre kontraktsbrudd. 
Dersom det foreligger objektive bevis på at en verdireduksjon har inntruffet, beregnes størrelsen på tapet.  For 
utlån regnskapsført til amortisert kost beregnes tapet som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av 
estimerte fremtidige kontantstrømmer diskontert med utlånets opprinnelige effektive rentesats. Periodens 
endringer i vurdert verdi for utlån resultatføres under ”nedskrivninger og tap på utlån og garantier”.  
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Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved 
rettskraftig dom, eller for øvrig ved at konsernet har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at 
engasjementet vurderes som tapt av konsernet. 
 
 
Nedskrivninger på aksjer i datterselskap  

I morselskapet vurderes aksjer i datterselskap til anskaffelseskost redusert for nedskrivninger. Behovet for 
nedskrivninger vurderes årlig på samme måte som for øvrige langsiktige eiendeler. 
 
Overtakelse av eiendeler 

Eiendeler som overtas i forbindelse med oppfølging av misligholdte og nedskrevne engasjementer, verdsettes til 
virkelig verdi ved overtakelsen. Overtatte eiendeler klassifiseres etter sin art i balansen. Etterfølgende 
verdivurdering og klassifisering av resultateffekter følger prinsippene for den aktuelle balanseposten. 
 
Nærmere om enkelte typer finansielle instrumenter 
 
Utlån og fordringer 
Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som ikke noteres i markedet. Utlån med flytende verdivurderes til 
amortisert kost etter effektiv rentemetode. Utlån med fast rente bokføres til virkelig verdi med verdiendring over 
ordinært resultat (FVO). Endringen i virkelig verdi for disse lånene er ført i resultatregnskapet i posten ” 
verdiendring på finansielle instrumenter”. Renterisikoen i fastrenteutlånene styres med rentebytteavtaler som 
bokføres til virkelig verdi. Det er konsernets oppfatning at vurdering av fastrenteutlån til virkelig verdi gir mer 
relevant informasjon om verdiene i balansen. 
 
Utlån som morbank kan overføre til SSB Boligkreditt AS er i morbankens regnskap klassifisert til virkelig verdi 
med verdiendring over utvidet resultat (FVOCI), da forretningsmodellen tilsier at morbank har til hensikt å inndrive 
kontraktsfestede kontantstrømmer men også kan selge/overføre lånene til SSB Boligkreditt AS. I 
konsernregnskapet blir lånene vurdert til amortisert kost da konsernet ikke har til hensikt å selge lånene. 
 
Aksjer, sertifikater og obligasjoner 

Aksjer og andeler er vurdert til virkelig verdi med verdiendring over resultat (FVTPL), med unntak av bankens 
investering i EIKA Gruppen AS som er klassifisert som finansielle instrumenter med verdiendring over utvidet 
resultat (FVOCI) da denne anses som en strategisk investering for banken. 
 
Bankens likviditetsportefølje av sertifikater og obligasjoner vurderes til virkelig verdi med verdiendring over 
ordinært resultat (FVTPL) iht. til den forretningsmodellen som styrer forvaltningen av likviditetsporteføljen i 
samsvar med IFRS 9. Forretningsmodellen gir et avkastningsmål for likviditetsporteføljen og kjøp og salg gjøres 
ut fra et mål om maksimal fortjeneste. 
 
Finansielle derivater 
Derivater verdsettes til virkelig verdi med verdiendringer over ordinært resultat (FVTPL). Virkelig verdi vurderes 
med utgangspunkt i noterte markedspriser i et aktivt marked, inkludert nylige markedstransaksjoner samt ulike 
verdsettelsesteknikker. Alle derivater bokføres som eiendeler dersom virkelig verdi er positiv og som forpliktelser 
dersom virkelig verdi er negativ.  
 
 
Innlån og andre finansielle forpliktelser 

Fastrenteinnskudd fra kunder verdsettes til virkelig verdi med verdiendringer over ordinært resultat.  
 
Øvrig finansiell gjeld måles til amortisert kost hvor forskjeller mellom mottatt beløp fratrukket 
transaksjonskostnader og innløsningsverdi fordeles over låneperioden ved bruk av effektiv rentemetode.  
Eventuell over- eller underkurs ved tilbakekjøp av egne obligasjoner fordeles tilsvarende. Eventuell kjøpspremie 
ved tilbakekjøp av gjeld før forfall anses som kurstap/gevinst og presenteres og føres i resultatregnskapet under 
posten «verdiendring på finansielle instrumenter». Renter fra annen finansiell gjeld føres som ”rentekostnader” i 
resultatregnskapet. 
 
IFRS tillater ikke umiddelbar inntektsføring av ”dag 1-gevinst”. Slike gevinster kalkuleres for hver individuell 
transaksjon og amortiseres som hovedregel over transaksjonens løpetid dersom ikke annen observerbar 
markedsdata eller lignende klart underbygger en annen profil på resultatføringen. 
 
 
Innregning og fraregning av finansielle eiendeler og forpliktelser 
 
Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes på handledagen, det vil si det tidspunkt banken blir part i 
instrumentenes kontraktsmessige betingelser.  
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Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettighetene til kontantstrømmene fra den finansielle 
eiendelene er utløpt, eller når rettighetene til kontantstrømmene fra eiendelene er overført på en slik måte at 
risiko og avkastning knyttet til eierskapet i det alt vesentligste er overført.  
 
For finansielle forpliktelser fraregnes disse når de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, utløpt eller 
kansellert. 
 
Modifiserte eiendeler og forpliktelser 
 
Dersom det gjøres modifiseringer eller andre endringer i vilkårene til en eksisterende finansiell eiendel eller 
forpliktelse behandles instrumentet som en ny finansiell eiendel eller forpliktelse dersom de reforhandlede 
vilkårene er vesentlig endret fra de gamle vilkårene. Dersom vilkårene for vesentlig endring er oppfylt fraregnes 
den gamle eiendelene eller forpliktelsen, og ny eiendel eller forpliktelse innregnes. Generelt vurderes et utlån til å 
være en ny finansiell eiendel dersom det utstedes ny lånedokumentasjon, samtidig som det foretas ny 
kredittprosess med fastsettelse av nye lånevilkår. 
 
Dersom det modifiserte instrumentet ikke vurderes å være vesentlig endret fra det eksisterende instrumentet, 
anses instrumentet regnskapsmessig å være en videreføring av det eksisterende instrumentet. I slike tilfeller 
diskonteres de nye kontantstrømmene med instrumentets opprinnelige effektive rente og eventuell forskjell mot 
eksisterende balanseførte beløp resultatføres over ordinært resultat.  
 
8. Immaterielle eiendeler 

Goodwill 
Goodwill måles i utgangspunktet som differansen mellom summen av kjøpsvederlaget og verdien på ikke-
kontrollerende eierinteresser, og netto virkelig verdi av overtatte identifiserbare eiendeler og forpliktelser. 
Goodwill ved kjøp av datterselskap er regnskapsført som immaterielle eiendeler. De enkelte goodwillposter og 
immaterielle eiendeler i konsernets balanse er allokert til vurderingsenheter med henblikk på hvilke virksomheter 
som nyter godt av den kjøpte eiendelen. Valg av vurderingsenhet er gjort ut fra hensyn til hvor det er mulig å 
identifisere og skille ut kontantstrømmer knyttet til virksomheten. Goodwill testes årlig for nedskrivning og 
bokføres til kostpris redusert for akkumulerte nedskrivninger. Ved vurderingen benyttes historiske resultater samt 
godkjente budsjetter og ledelsens prognoser. Avkastningskravet er basert på en vurdering av hva som er 
markedets avkastningskrav til den type virksomhet som inngår i vurderingsenheten, og reflekterer således 
risikoen i virksomheten. 
 
Programvare og utvikling av IT-systemer 
Kostnader direkte forbundet med større programvareinvesteringer som forventes å gi vesentlige økonomiske 
fordeler over tid, innregnes som immaterielle eiendeler. Kostnader til kjøpte lisenser kapitaliseres og avskrives 
lineært over den utnyttbare levetiden, vanligvis 3-5 år. Kostnader til vedlikehold av software innregnes som 
kostnader når de oppstår. 
 
På hver balansedag vurderes alle immaterielle eiendeler med sikte på eventuelle indikasjoner på verdifall. 
Dersom det er indikasjoner på verdifall, foretas det en analyse hvor det vurderes om regnskapsført verdi av de 
immaterielle eiendelene kan fullt ut gjenvinnes.  Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgspris og 
bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved å diskontere forventede fremtidige kontantstrømmer til nåverdi ved å 
benytte diskonteringsrente etter skatt, som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og den 
risiko som er knyttet til den spesifikke eiendelen. For eiendeler som ikke hovedsakelig genererer uavhengige 
kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for den kontantstrømsgenererende enhet som eiendelen tilhører. 
Dersom gjenvinningsbeløpet er lavere enn regnskapsført verdi, nedskrives verdien til gjenvinningsbeløpet. 
 
9. Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler omfatter bygninger og driftsløsøre. Bygninger og driftsløsøre er regnskapsført til 
anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Kostpris inkluderer alle direkte 
henførbare kostnader knyttet til kjøpet av eiendelen. Det er benyttet lineære avskrivninger for å allokere kostpris 
fratrukket eventuell restverdi over eiendelenes estimerte levetid. På hver balansedag blir materielle eiendeler 
gjennomgått med tanke på verdifall. Dersom indikasjoner på verdifall foreligger, beregnes eiendelens 
gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdien og virkelig verdi med fratrekk av 
salgskostnader.  Eiendelen nedskrives umiddelbart til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn balanseført 
verdi. Videre vurderes utnyttbar levetid og avskrivninger justeres for restlevetiden dersom endringer. 
 
10. Pensjoner 

Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er i hovedsak finansiert gjennom 
innbetalinger til forsikringsselskaper. Konsernet har innskuddsplan for selskapets ansatte, samt en ytelsesbasert 
driftspensjon knyttet til tidligere administrerende direktør. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor 
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konsernet betaler faste bidrag til en juridisk enhet som investerer midlene på vegne av medlemmene i ordningen. 
Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller.  
 
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved 
pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i 
selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene 
på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig 
aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode.  Diskonteringsrenten er en beregnet markedsrente på 
obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Andre parametere, som eksempelvis lønnsreguleringer, inflasjon og 
pensjonsøkninger, fastsettes på grunnlag av forventet langsiktig utvikling i parameterne. Fastsettelsen av 
forventet avkastning på pensjonsmidlene tar hensyn til eiendelenes sammensetning, og er basert på langsiktig 
forventning til avkastningen i de ulike klassene. Endringer i pensjonsplanens ytelser kostnadsføres eller 
inntektsføres løpende i resultatregnskapet.  
 
Estimatavvik regnskapsføres over utvidet resultat (OCI) i den perioden de oppstår og inngår i totalresultatet.  
 
Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønninger og sosiale kostnader og består av periodens 
pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning av 
pensjonsmidlene, samt periodisert arbeidsgiveravgift. Pensjonskostnaden er basert på forutsetninger fastsatt ved 
periodens begynnelse. 
 
11. Øvrige forpliktelser 

Avsetning til forpliktelser blir foretatt når konsernet har en forpliktelse basert på en tidligere hendelse, det er 
sannsynlig at forpliktelsen vil bli oppgjort finansielt og forpliktelsen kan estimeres pålitelig.   
 
12. Inntektsskatt 

Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt på midlertidige forskjeller. Betalbar skatt er 
beregnet skatt på årets skattepliktige resultat. Utsatt skatt regnskapsføres etter gjeldsmetoden i samsvar med IAS 
12. Det beregnes forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt på midlertidige forskjeller, som er differansen mellom 
balanseført verdi og skattemessig verdi på eiendeler og forpliktelser. Det beregnes imidlertid ikke forpliktelse eller 
eiendel ved utsatt skatt på goodwill som ikke gir skattemessige fradrag, og heller ikke på førstegangsinnregnede 
poster som verken påvirker regnskapsmessig eller skattepliktig resultat. Det beregnes en eiendel ved utsatt skatt 
på fremførbare skattemessige underskudd. Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er sannsynlig 
at den vil kunne benyttes mot fremtidig skattepliktig inntekt. Ved beregning av utsatt skatt benyttes skattesatser og 
skatteregler som gjelder på balansedagen eller som med overveiende sannsynlighet blir vedtatt.  
 
Konsernet har i tidligere perioder behandlet skatt på alle egenkapitaltransaksjoner (utdelinger) som en del av 
egenkapitaltransaksjonen direkte i egenkapitalen. Konsernet har i 4. kvartal 2018 modifisert dette prinsippet. 
Dersom kilden til utdelingen er tidligere resultater (opptjent kapital), presenteres nå skattekonsekvensene av 
utdelingen som skattekostnad i resultatregnskapet når utdelingen blir besluttet. 
  
Prinsippendringen får konsekvenser for banken ved utbetalinger av kundeutbytte og utbetalinger av rente på 
fondsobligasjoner. 
 
Skattesats for alminnelig inntekt i Norge ble med virkning fra 1.1.2019 endret fra 23 % til 22 %. Det er gjort 
unntak for finansforetak som dermed videreføres på 2016-nivå, og konsernet påvirkes derfor ikke vesentlig av 
endringen.  
 
Formuesskatt regnes ikke som skatt etter IAS 12 og er ført som driftskostnad. 
 
13. Utbytte og resultat per egenkapitalbevis 

Utbytte på egenkapitalbevis bokføres som egenkapital i perioden frem til det er vedtatt av bankens 
forstanderskap. 
Resultat per egenkapitalbevis beregnes ved å dividere resultatet som tilfaller eierne av egenkapitalbevisene med 
veid gjennomsnittlig antall utestående egenkapitalbevis. 
 
14. Egenkapital 

Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen består av egenkapitalbeviskapital, overkurs og utjevningsfond.  
Utjevningsfondet er akkumulert overskudd som kan benyttes til fremtidig kontantutbytte eller fondsemisjon.  
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Pålydende av egne egenkapitalbevis er presentert som en reduksjon i egenkapitalbeviskapitalen. Kjøpspris 
utover pålydende er ført mot annen egenkapital. Gevinst eller tap på transaksjoner med egne egenkapitalbevis 
blir bokført direkte mot annen egenkapital.  
 
Øvrig egenkapital består av sparebankens fond, gavefond/kundeutbytte, fond for urealiserte gevinster, annen 
egenkapital og minoritetsinteresser. Annen egenkapital inkluderer avsatt utbytte.     
 
Årsoverskuddet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og grunnfondskapitalen i samme forhold som deres 
respektive andel av bankens egenkapital.  
 
Fondsobligasjoner som ikke oppfyller gjeldsdefinisjonen i henhold til IAS 32 er klassifisert som egenkapital 
(hybridkapital), til historisk kost. 
 
15. Kontantstrømanalyse 

Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den direkte metode, og viser kontantstrømmene gruppert etter kilder og 
anvendelsesområder. Likvider omfatter kontanter og fordringer på Norges Bank, samt utlån til og fordringer på 
kredittinstitusjoner.  
 
16. Segmentinformasjon 

Segmentrapporteringen er basert på intern ledelsesrapportering. Resultat- og balanseoppstillingen for 
segmentene følger av en sammenstilling av intern finansiell rapportering for avdelinger, i henhold til konsernets 
styringsmodell.   For øvrig vises til note 5 vedrørende forutsetninger og fordelingsprinsipper. 
 
17. Vedtatte standarder og fortolkninger med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt 

Det er kun medtatt standarder og fortolkninger som anses relevante for konsernet.  

IFRS 16 Leieavtaler 

Innføring av standarden medfører at det ikke lenger skal skilles mellom operasjonell og finansiell 
leasing der inngåtte avtaler overfører bruksretten til en spesifikk eiendel fra utleier til leietaker for en 
spesifikk periode. For utleier videreføres i all hovedsak regelverket fra IAS 18. Standarden er godkjent 
av EU og er effektiv for årsregnskap som starter 1. januar 2019. Kortsiktige leieavtaler (mindre enn 12 
måneder) og leie av eiendeler med lav verdi er unntatt fra kravene. 
 
Banken har valgt å anvende modifisert retrospektiv metode som innebærer at sammenligningstall ikke 
omarbeides og at overgangseffekten tas mot inngående balanse for opptjent egenkapital i 
implementeringsåret. For de leiekontrakter som er regnskapsført som tapskontrakter etter IAS 37 
føres tilhørende tapsavsetning mot verdien av bruksretten på overgangstidspunktet.   
 
For å fastsette om en kontrakt inneholder en leieavtale er det vurdert om kontrakten overfører retten 
til å kontrollere bruken av en identifisert eiendel. Standarden vil for konsernet hovedsakelig få 
betydning for leieavtaler knyttet til kontorlokaler, som medfører at husleiekostnader ikke lenger 
regnskapsføres som driftskostnad, men som avskrivning på bruksrett eiendel og rentekostnad på 
tilhørende leieforpliktelse i resultatregnskapet. Balansen vil påvirkes gjennom en økning av foretakets 
innregnede eiendeler (bruksrettigheter) og leieforpliktelser. Bankens IT-avtaler er ikke vurdert å falle 
inn under IFRS 16 siden disse er basert på kjøp av kapasitet som ikke er fysisk adskilt og dermed 
ikke identifiserbare. 
 
Leieperioden vil bli beregnet basert på avtalens varighet tillagt eventuelle opsjonsperioder dersom 
disse med rimelig sikkerhet vil bli utøvet. Utgifter forbundet med utkjøpsklausuler før endelig 
kontraktsutløp er medregnet i leieforpliktelsen dersom det er sannsynlig at klausul vil bli benyttet.  
Felleskostnader og andre variable leiebetalinger etc. vil ikke bli innregnet i leieforpliktelsen for 
husleiekontraktene. Diskonteringsrente for husleiekontrakter vil fastsettes ved å anvende leietakers 
marginale lånerente, det vil si den rentesats en leietaker i et lignende økonomisk miljø måtte betale 
for å låne, i en tilsvarende periode og med tilsvarende sikkerhet, de midler som er nødvendige for en 
eiendel av lignende verdi som bruksretteiendelen. Renten hensyntar både risikofri rente, kredittrisiko 
og leiespesifikt påslag, herunder sikkerhet/pant i leieavtalen. Renten vil tilpasses den faktiske 
leiekontraktens varighet, type eiendel etc. 
 
Banken vil innregne sine leieforpliktelser til nåverdien av de gjenværende leiebetalingene diskontert 
med marginal lånerente på tidspunktet for førstegangsanvendelse, samt innregne tilhørende 
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bruksrettighet til et beløp som reflekterer verdien av eiendelen som om standarden var gjeldene fra 
tidspunkt for kontraktsinngåelse.  
 
Konsekvensen av implementeringen gir en leieforpliktelse på litt i overkant av 100 MNOK og en noe 
lavere verdi på bruksrett eiendel. Implementering av standard forventes å gi en negativ effekt på 
konsernets egenkapital på ca. 9 MNOK samt en reduksjon av ren kjernekapital ca. 0,15%. 

 

Årlige forbedringsprosjekter 

IASB har i forbindelse med årlige forbedringsprosjekter gjort mindre endringer i en rekke standarder. Endringene 
er vurdert til å ikke ha vesentlig betydning for konsernet, med unntak av klargjøring av eksisterende IAS 12 
standard (Inntektsskatt) hvor konsekvensen er at skatteeffekt av utdelinger (herunder kundeutbytte og renter på 
hybridkapital) nå skal tas over resultat (jf omtale over under pkt 2). 
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Note 3 Anvendelse av estimater og skjønnsmessige vurderinger 
 
Utarbeidelse av regnskap i overensstemmelse med generelt aksepterte regnskapsprinsipper krever at ledelsen i 
en del tilfeller tar forutsetninger og må anvende estimater og skjønnsmessige vurderinger. Estimater og 
skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende, og er basert på historiske erfaringer og forutsetninger om 
fremtidige hendelser som anses sannsynlige på balansetidspunktet.  Det er knyttet usikkerhet til de forutsetninger 
og forventninger som ligger til grunn for anvendte estimater og skjønnsmessige vurderinger. Faktiske resultater 
kan avvike fra estimatene og forutsetningene. 
 
Nedskrivning på utlån og garantier  

For individuelt vurderte utlån og for grupper av utlån som er identifisert som usikre, foretas det en beregning for å 
fastslå en verdi på utlånet eller på grupper av utlån. Beregningen forutsetter at det benyttes størrelser som er 
basert på vurderinger, og disse påvirker godheten i den beregnede verdi. Nedskrivningsvurderinger 
gjennomføres hvert kvartal. 
 
Steg 3 nedskrivninger (individuelle nedskrivninger) 
Dersom det foreligger objektive bevis på at en verdireduksjon har inntruffet for utlån vurdert til amortisert kost 
beregnes tapet som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer 
diskontert med utlånets opprinnelige effektive rentesats. Estimering av fremtidig kontantstrøm gjøres på grunnlag 
av erfaringsdata og skjønn relatert til sannsynlige utfall for blant annet markedsutvikling og konkrete forhold for 
det enkelte engasjement, herunder erfaringsdata for debitors evne til å håndtere en presset økonomisk situasjon. 
Ved verdivurderingen av nedskrivning på utlån hefter det usikkerhet ved identifiseringen av utlån som skal 
nedskrives, estimering av tidspunkt og beløp for fremtidige kontantstrømmer, samt verdivurdering av sikkerheter. 
 
Steg 1 og 2 nedskrivninger (statistiske nedskrivninger) 
Engasjementer som ikke er individuelt nedskrevet inngår i beregning av statistiske nedskrivninger (IFRS 9 
nedskrivninger) på utlån og garantier. Nedskrivning beregnes på grunnlag av utviklingen i kundenes 
risikoklassifisering (som beskrevet i note 8) samt tapserfaring for de respektive kundegrupper (PD og LGD). 
Utover dette tillegges konjunktur- og markedsutvikling (makroforhold) som enda ikke har fått effekt på den nevnte 
risikoklassifisering vekt ved vurdering av nedskrivningsbehov på kundegrupper totalt.  
Den statistiske modellen for beregning av "Expected credit losses" (ECL) på engasjementene bygger på flere 
kritiske forutsetninger, herunder misligholdssannsynlighet, tap ved mislighold, forventet levetid på 
engasjementene og makroutvikling. På grunn av betydelig estimatusikkerhet er det krav til å vise 
sensitivitetsanalyser gitt endring i ulike parametere, dette fremgår av note 11. 
 
Virkelig verdi for finansielle instrumenter 

Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked, fastsettes ved å bruke ulike 
verdsettelsesteknikker. I disse vurderingene søker konsernet i størst mulig grad å basere seg på 
markedsforholdene på balansedagen. Dersom det ikke er observerbare markedsdata gjøres antagelser om 
hvordan markedet vil prise instrumentet, for eksempel basert på prising av tilsvarende instrumenter. I 
verdsettelsene kreves det utstrakt bruk av skjønn, blant annet ved vurdering av kredittrisiko, likviditetsrisiko og 
volatilitet. En endring i en eller flere av disse faktorene kan påvirke fastsatt verdi for instrumentet.  
Virkelig verdi for finansielle instrumenter fremgår av note 26.  
 
Fastrenteutlån: 
I henhold til IFRS skal verdsettelsen være basert på en vurdering av hva en ekstern investor ville lagt til grunn 
ved investering i tilsvarende utlån. Det eksisterer ikke et velfungerende marked for kjøp og salg av fastrentelån 
mellom markedsaktører. Verdien av fastrenteutlånene estimeres ved å diskontere kontantstrømmene med en 
risikojustert diskonteringsfaktor som skal hensynta markedsaktørenes preferanser. Diskonteringsfaktoren 
beregnes basert på en observerbar swaprente tillagt et marginkrav.  
 
Ved estimering av marginkravet tas det hensyn til observerbare markedsrenter på tilsvarende utlån. Marginkravet 
til markedsaktørene er ikke direkte observerbart og må estimeres basert på differansen mellom de observerbare 
markedsrentene og swaprenten over en tidsperiode. Da marginkravet ikke er direkte observerbart er det knyttet 
usikkerhet til beregning av virkelig verdi for fastrenteutlån. 
 
 
Kundeutbytte 

  
Det er bankens forstanderskap som hvert år tar stilling til om og hvor mye som skal deles ut i kundeutbytte. 
Første vedtak ble gjort i bankens forstanderskapsmøte 21. mars 2018, og banken utbetalte i april 2018 24 mill. 
kroner i kundeutbytte til bankens låne‐ og innskuddskunder. 

  
Kundene vil motta et beløp basert på bankens årlige overskudd og hvor mye kunden selv har i innskudd og lån i 
banken. 
‐ Utbytte gis til privatpersoner og bedrifter. 
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‐ Kunden kan få kundeutbytte av maks 2 mill. kroner i lån i banken. 

‐ Samskyldnere (personer med felles lån) kan få kundeutbytte for inntil 4 mill. kroner. 

‐ Kunden kan få kundeutbytte av maks 2 mill. kroner i innskudd i banken. 

‐ Kundeutbyttet gjelder fra første krone og opp til 2 mill. kroner. 

- Opptjening av kundeutbytte baseres på daglig saldo. 
  
Finansdepartementet har gitt tillatelse til å benytte grunnfondskapital til kundeutbytte. Utdelingen av 
kundeutbytte er regulert av Finansforetaksloven §10‐17 fjerde ledd, som klassifiserer kundeutbytte som en 

disponering av årsresultatet. Denne klassifiseringen har banken lagt til grunn regnskapsmessig, og har således 
behandlet utbetalingen som en egenkapitaltransaksjon. Finanstilsynet godkjente 26.01.2018 vedtektsendringen 
angående kundeutbytte.Utbetalingen av kundeutbytte gir et skattefradrag på 6mill. kroner for inntektsåret 2018. 
Skattefradraget resultatføres i henhold til prinsippendring omtalt ovenfor som en reduksjon av skattekostnad for 
2018. 

Note 4 Oppkjøp, salg, avviklinger og selskapsetableringer 
 
Det foreligger ingen vesentlige endringer i konsernstruktur per 31.desember 2018. 
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Note 5 Segmenter 
Konsernet har tre segmenter, Privatmarked (PM), Bedriftsmarked (BM) og Eiendom. PM og BM er 
bankvirksomhet fordelt på to hovedkundegrupper.  Her inngår også generell investeringsrådgivning overfor 
bankens kunder. 
  
Eiendomssegmentet har eiendomsmegling som virksomhet. Segmentet består av datterselskapet Aktiv 
Eiendomsmegling Jæren AS.   
Regnskapsprinsippene som benyttes for utarbeidelse av segmentinformasjon er de samme som de prinsippene 
som fremgår av prinsippnoten, note 2.  Konsernet fordeler ikke skatt eller ikke-gjentagende gevinster og tap på 
segmentene. Konsernet regnskapsfører selskapsinterne transaksjoner etter prinsippet om armlengdes avstand. 
Fundingkostnader er fordelt i henhold til kapitalbehov for henholdsvis PM og BM. Netto provisjonsinntekter er 
fordelt etter salgsvolum og felleskostnader etter en fordelingsnøkkel for kostnader.  
  
Konsernet har kun virksomhet i Norge, og alle inntekter er opptjent i Norge. 
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Note 6 Kapitalstyring og kapitaldekning 
 
Banken legger til grunn en oppnåelse av kapitalkrav i henhold til CRD IV med tillegg av interne buffere. Dette 
innebærer at banken har en målsetning om en ren kjernekapital på minimum 15,2 %. Det formelle kravet fra 
finanstilsynet er 14,5 %. På samme tidspunkt skal banken ha kjernekapital på 16,5 % og kapitaldekning på 18,5 
%. I tillegg til disse kravene skal banken overholde interne kapitalbuffere. 
  
Den vedtatte kapitaliseringspolicyen skal bidra til at konsernet har en størrelse på egenkapitalen som medfører 
en effektiv egenkapitalbruk i forhold til virksomhetens omfang og risikoprofil. Banken skal ha en egenkapital som 
gjør at den kan oppnå en konkurransedyktig egenkapitalavkastning, samt konkurransedyktige vilkår i de ulike 
kredittmarkedene. Hensynet til tilstrekkelig likviditetstilgang skal dominere målet om konkurransedyktig 
egenkapitalavkastning.  Egenkapitalen skal også sikre at konsernet har tilstrekkelig kapitalbuffer til å stå imot 
perioder med negativt resultat.  
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Konsernet forvalter kapitalen med tanke på svingninger i økonomiske forhold. Dette innebærer at banken 
gjennomfører månedlige balansestyringsmøter hvor kapitalsituasjonen gjennomgås. Her blir ferske volumtall og 
prognoser vurdert i forhold til utviklingen i beregningsgrunnlaget og hvordan banken ligger an i forhold til 
kapitalmålsetningene. I tillegg blir det gitt en status på de tiltak som er besluttet gjennomført og eventuelle behov 
for nye tiltak.   
  
Per 31.12.2018 utgjør konsernets forvaltningskapital 27,2 milliarder kroner.  Dette er en økning på 1,1 milliarder 
kroner sammenlignet med 31.12.2017, noe som tilsvarer en økning på 4,3 % og skyldes i hovedsak utlånsvekst. 
Risikovektet kapital måles ved hjelp av standardmetoden for kredittrisiko. Risikovekter tildeles eiendeler i henhold 
til kapitalkravforskriften. 
  
Konsernet hadde en ren kjernekapital på 16,6 % per 31.12.2018, uendret sammenlignet per 31.12.2017. Ren 
kjernekapital er redusert 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 kjernekapital (Leverage ratio) utgjorde 9,4 % ved utgangen av året mot 10,1 % på samme tidspunkt i fjor. 
Årsaken til nedgangen skyldes primært innfrielse av fondsobligasjonslån som har endelig forfall i januar 2019. 
Uvektet kjernekapital er likevel betydlig over myndighetenes minstekrav på 5 %.  
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Rapportering kapital for eierforetak i samarbeidende gruppe pr 31.12.2018: 

 
Foretak som deltar i samarbeidende gruppe skal foreta forholdsmessig konsolidering av eierandeler i 
finansforetak som forestår den virksomhet som samarbeidet omfatter, jf. Finansforetaksloven § 17-13 (2) og 
utfyllende bestemmelser i CRR/CRD-forskriftens § 16 (3) og §32 (4). For eierandeler under 10 prosent inntrer 
denne plikten 1. januar 2018. 
 
Sandnes Sparebank deltar i samarbeidende gruppe med EIKA Gruppen AS hvor banken eier 8,1% av aksjene 
per 31.12.2018. Følgelig innkonsolideres andel av EIKA Gruppen i kapitaldekningen, jf. beregning nedenfor. 
 
Samarbeidende gruppe med Vipps AS (VBB AS); Banken var tidligere aksjonærer i BankID Norge AS og 
BankAxept AS som nå er fusjonert med Vipps AS og banken mottar følgelig vederlagsaksjer i Vipps AS. 
Finansdepartementet har gitt dispensasjon fra kravet om forholdsmessig konsolidering for deltakere i den 
samarbeidende gruppen som har eierandeler på under 10 prosent. Dispensasjonen gis på vilkår om at 
finansforetaket gjør fradrag for hele den bokførte verdien av investeringen i Vipps AS i ren kjernekapital. Banken 
eier under 10 prosent av Vipps AS og det er gjort fradrag for bokført verdi av investeringen i ren kjernekapital slik 
at banken foretar ikke forholdsmessig konsolidering av eierandel i dette finansforetaket. 
 
Konsernets kapitaldekning påvirkes følgende av innkonsolidert andel per 31.12.2018; 
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Note 7 Risikostyring 
 
Konsernets forretningsmodell innebærer eksponering mot risiko, samt profesjonell styring av denne. Risiko 
defineres som mulig tap eller tapt inntjening som følge av hendelser utløst av interne eller eksterne faktorer. 
 
Konsernet har som mål å oppnå en tilfredsstillende balanse mellom risiko og avkastning samtidig som en 
forsøker å minimere potensielle negative effekter av uforutsette hendelser på bankens finansielle 
stilling/resultater. 
 
 
Organisering og fullmaktstruktur 
 
Styret 
Styret fastsetter konsernets risikoprofil. I tillegg fastsetter styret de overordnede rammer og fullmakter innen de 
ulike risikoområdene. Retningslinjer for risikostyring i konsernet, samt alle vesentlige aspekter ved 
risikostyringsmodellene og beslutningsprosessene er styrets ansvar.  
 
Risikoutvalg 

Konsernet etablerte i 2014 et risikoutvalg. Risikoutvalget, som er et styreutvalg, har som formål å påse at styring 
og kontroll av risiko er av tilfredsstillende høy kvalitet. Dette innebærer blant annet at risikoutvalget skal følge opp 
konsernets implementering av risikostrategi, gi styret råd omkring eksisterende risikostrategi og risikotoleranse, 
samt forbedrede styrebehandling av risikoområdet.  
 
Administrerende direktør og ledergruppen 
Administrerende direktør har det daglige ansvaret for risikostyring, et ansvar som er delegert til direktør for 
risikostyring. Dette innebærer at administrerende direktør og direktør for risikostyring er ansvarlig for 
implementering av effektive risikostyringssystemer, og at risikoeksponeringen overvåkes og rapporteres på en 
tilfredsstillende måte. Vesentlige beslutninger som gjelder risikostyring fattes normalt i samråd med konsernets 
ledergruppe. 
 
Det er etablert flere rådgivende organ som skal bistå administrerende direktør med beslutningsgrunnlag, 
oppfølging og kontroll innenfor de ulike risikoområdene. Balansestyringsgruppen behandler saker knyttet til 
styring av markeds- og finansieringsrisiko, likviditetsrisiko og kapitalstruktur. Kredittutvalget gir råd til 
ledergruppen ved behandling av større enkeltengasjement og andre kredittsaker av spesiell karakter, mens 
risikoutvalget påser at styring og kontroll av risiko er på et tilfredsstillende høyt nivå. 
 
Revisjon 
Både ekstern og intern revisjon er to viktige elementer innen risikostyring. Uavhengig og effektiv revisjon bidrar til 
hensiktsmessig internkontroll og pålitelighet i den finansielle rapporteringen.  
 
Banken har outsourcet internrevisjonen til BDO. Bakgrunnen for dette er hensyn til både faglige ressurser og 
kompleksitet i gjennomføring av revisjoner. Internrevisjon har fremdeles instruks fra styret, og det er også styret 
som godkjenner revisjonens årlige planer. Fra og med 01.01.2019 har banken innstilt KPMG som ny 
internrevisor. 
  
Risikostyring 
For å sikre uavhengighet i risikostyringen har konsernet en egen risikoavdeling. Avdelingen rapporterer direkte til 
administrerende direktør, og direktør for risikostyring er ansvarlig for avdelingen. Direktør for risikostyring er også 
leder for konsernets risikokontrollfunksjon, ref. kapitalkravforskriften  § 47-3, og er ansvarlig for Compliance. 
 
Hovedoppgavene til risikostyringsfunksjonen er å identifisere alle vesentlige risikoer, måle disse, styre 
risikoeksponeringen, samt vurdere kapitalbehovet gitt bankens reelle risikoprofil. Avdelingen utarbeider 
månedlige risikorapporter til bankens styre. Rapporteringen inkluderer blant annet eventuelle avvik mot fastsatte 
rammer og resultat av stresstesting. 
 
 
Gjennomføring av risikostyring og oppfølging av risiko 

En sentral del i bankens risikostyring er konsernets vurdering av totalkapitalbehov (ICAAP – Internal Capital 
Adequacy Assessment Process). I denne prosessen foretas det vurderinger av risikoer banken er eksponert mot 
med tilhørende vurdering av internt kapitalbehov for de ulike risikoene.  
 
I forhold til den daglige risikostyringen skal den enkelte leder i konsernet sørge for å ha kunnskap om vesentlig 
risiko innenfor eget ansvarsområde, slik at denne kan forvaltes på en økonomisk og administrativt forsvarlig 
måte. Administrerende direktør har gitt nærmere retningslinjer for gjennomføringen av overordnet kredittpolitikk 
og kredittstrategier. Hvert enkelt forretningsområde styrer sine egne kredittprosesser etter gitte retningslinjer. 
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Alle forretningsområdene i konsernet foretar årlig en risikogjennomgang som omfatter: 

 Kommentarer til eget arbeid med internkontroll 

 Risikovurderinger 

 Vurdering av egen etterlevelse av eksternt og internt regelverk 

 Planlagte forbedringstiltak 
 
Rapportering skjer på avdelingsnivå og danner grunnlaget for samlede rapporter for forretningsområder og 
støtteområder som inngår i administrerende direktørs rapportering til styret. 
 
Styret gjennomgår i forbindelse med ICAAP konsernets viktigste risikoområder og intern kontroll. 
Gjennomgangen tar sikte på å få dokumentert kvaliteten på arbeidet innen de vesentligste risikoområdene. 
Gjennomgangen skal sikre at endringer i risikobildet identifiseres slik at nødvendige forbedringstiltak kan 
iverksettes.  
 
 
Risikokategorier 

For risikostyringsformål skiller Sandnes Sparebank mellom følgende risikokategorier: 
 
Kredittrisiko 
Kredittrisiko vil si fare for tap som følge av at kunder eller motparter ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser i 
henhold til inngåtte avtaler, eller at etablert sikkerhet ikke dekker utestående krav.  
 
Se note 8-11 for en vurdering av kredittrisiko. 
 
Markedsrisiko 
Markedsrisiko vil si risiko for tap i markedsverdier for finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksje-, 
rente-, valuta- eller råvarepriser. 
 
Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i renter, valuta eller egenkapitalprodukter. Dette er produkter 
som påvirkes av generelle eller spesifikke markedsendringer eller endringer i volatilitet i markedspriser som 
renter, kredittspread, valutakurser og priser på egenkapitalprodukter. 
 
Se note 12-15 for en vurdering av markedsrisiko. 
 
Likviditets- og oppgjørsrisiko 

Likviditetsrisiko er usikkerhet omkring fremtidig inntjening og kapitalnivå som følge av bankens manglende evne 
til å møte sine forpliktelser ved forfall. 
 
Se note 16 for en vurdering av likviditetsrisiko. 
 
Operasjonell risiko 
Operasjonell risiko omfatter usikkerhet omkring fremtidig inntjening, kapital og bankens markedsverdi som følge 
av: 

 Utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer 

 Uredelighet eller feil fra ansatte 

 Alvorlige eksterne hendelser. 
 
Juridisk risiko inngår i bankens definisjon av operasjonell risiko. 
 
Konsernet vurderer sin operasjonelle risiko blant annet ved gjennomgang og identifisering av vesentlige risikoer i 
de ulike avdelingene. Operasjonell risiko kan vurderes ut fra ulike hendelseskategorier.  
 
Det er knyttet operasjonell risiko til bankens IT-systemer, hvilket i stor grad er outsourcet til eksterne 
tjenesteleverandører. SDC og Eika er bankes hovedleverandører av teknologitjenester. God styring og kontroll 
med IT-systemene både i banken og hos tjenesteleverandørene er av vesentlig betydning for å sikre nøyaktig, 
fullstendig og pålitelig finansielle rapportering. Banken har etablert en overordnet styringsmodell og 
internkontrollaktiviteter knyttet til IT-systemene. Sentrale systemer er standardiserte, og erfaringsmessig har det 
vært få operasjonelle feil knyttet til IT-systemene. Den operasjonelle risikoen anses som lav. 
 
Et viktig element i forbindelse med operasjonell risiko er oppfølging av uønskede hendelser. Banken har etablert 
verktøy for rapportering, klassifisering og oppfølging av uønskede hendelser. På denne måten kan interne 
prosesser justeres slik at sannsynlighet for gjentakelse reduseres.  
 
Annen risiko 
Annen risiko inkluderer strategisk risiko, eierrisiko og risiko i omgivelsene.  
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Strategisk risiko er potensielle hendelser som hindrer måloppnåelse som følge av fundamentale endringer i 
økonomiske eller politiske rammebetingelser. Mer konkret innebærer dette usikkerhet omkring inntjening, kapital 
eller bankens markedsverdi som følge av uønskede eller feilaktige forretningsavgjørelser eller manglende 
reaksjonsevne på endringer i økonomiske eller politiske rammebetingelser.  
 
Eierrisiko er risiko som oppstår som følge av å være eier i et selskap, for eksempel gjennom drift eller risiko for at 
ny kapital må tilføres. 
 
Risiko i omgivelsene vil i hovedsak være makroøkonomiske risikoer som for eksempel arbeidsledighet og 
utvikling i konkurshyppighet. 
 
 

Note 8 Kredittrisiko 
Kredittrisiko oppstår i hovedsak i bankens utlånsportefølje, men kan også oppstå i konsernets beholdning av 
obligasjoner, sertifikater og finansielle derivater.  
  
Kredittrisiko er konsernets største risiko. Konsernets kredittrisiko består i hovedsak av netto utlån til kunder, 
kontanter og fordringer på sentralbanker samt finansielle instrumenter. Kredittrisiko for utlån, garantier og 
trekkfasiliteter er viktigst både ut fra volum og risikonivå generelt. Denne risikoen omtales således detaljert 
nedenfor. Det er begrenset kredittrisiko i forbindelse med øvrig eksponering.  
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Tabellen under viser andel av eksponering (EAD) fordelt per risikogruppe og steg 
 

 
 
Konsentrasjonsrisiko 

Konsentrasjonsrisiko er et element av den samlede kredittrisikoen i utlånsporteføljen. Konsentrasjonsrisiko kan 
defineres som risiko i en portefølje som følge av en skjevfordeling av engasjement til kundegrupper, industrier 
eller geografiske regioner. For å vurdere og styre konsentrasjonsrisiko vurderer konsernet grad av skjevfordeling 
av utlånsporteføljen ut fra følgende forhold: 

 Store enkeltkunder 

 Enkelte bransjer (næringsgrupper med spesifikke utfordringer eller sykliske næringer) 

 Geografiske områder 
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 Sikkerhet med samme risikoegenskaper (f.eks. avhengig av eiendomspriser) 

 Motparter i interbankoperasjoner eller handel med finansielle derivater 
 
Konsernet benytter samme metode som Finanstilsynet for beregning av konsentrasjonsrisiko for individuell- og 
bransje risiko. 
 
Banken har en ikke-uvesentlig konsentrasjon omkring engasjement til finansiering av eiendomsinvesteringer. 
Totalt 47,9 % av bankens næringslivsengasjement har tilknytning til eiendomsdrift. Banken har fokus på å følge 
opp denne konsentrasjonsrisikoen.  
 
I tillegg har banken konsentrasjonsrisiko knyttet til store enkeltengasjementer. Store engasjement er definert som 
engasjement som overstiger 10 % av ansvarlig kapital. Det er et stort overlapp mellom store engasjement og 
engasjement knyttet til eiendomsinvesteringer.  
 

Aldersfordeling forfalte, ikke- individuelt nedskrevne utlån 
Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditter/innskudd fordelt på antall dager etter forfall.  
 

 
 
Obligasjoner og sertifikater 

For å styre kredittrisikoen i forbindelse med investeringer i obligasjoner og sertifikater har konsernet klare 
retningslinjer med hensyn på kvaliteten på de investeringene som gjennomføres, i tillegg til krav om 
bransjesammensetning og krav til forfallsstruktur. Investeringer i obligasjoner og sertifikater foretas i all hovedsak 
som likviditetsplasseringer. I tillegg til retningslinjer omkring kvalitet beregnes også durasjon og modifisert 
durasjon for porteføljen. 
 
Derivater 

Derivater brukes i all hovedsak til styring av konsernets rente- og valutarisiko. Konsernets motpartseksponering 
måles som en kombinasjon av markedsverdi på inngåtte kontrakter og hovedstol. 
 

Oppfølging av risikorammer og risikobegrensende tiltak 

Konsernet har etablert eksponeringsrammer innenfor ulike segmenter i de ulike porteføljene. Utnyttelse av disse 
rammene rapporteres månedlig til styret og konsernets ledergruppe. Individuelle engasjement følges opp av de 
ulike kredittmiljøene i konsernet. Konsernet bruker en rekke risikobegrensende tiltak: 
 
Sikkerhet 
Konsernets viktigste risikobegrensende tiltak er etablering av sikkerhet for engasjement. Det er klare 
retningslinjer både med hensyn på krav til sikkerhetsdekning i engasjement og med hensyn på verdivurdering av 
sikkerhetsobjektene.  
 
Eksponeringsbegrensinger 

Konsernet har etablert ramme for eksponering for næringer, type engasjement og store engasjement. I tillegg er 
det etablert retningslinjer for maksimal eksponering innen ulike risikogrupper. 
 
Motpartseksponeringsavtaler 

Det er krav om etablering av både International Swap Dealer Association (ISDA) avtale og Credit Support Annex 

(CSA) avtale før derivathandler inngås. 
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Note 9 Engasjementer fordelt på kundegrupper og geografisk 
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Note 10 Nedskrevne engasjement fordelt på kundegrupper 
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Note 11 Tap på utlån/garantier og midligholdte/tapsutsatte engasjementer 
 

 
*Fra 2018 erstatter tapsavsetninger i steg 1 og 2 (IFRS 9) i hovedsak tidligere gruppenedskrivninger (IAS 39). 
Tapsavsetninger i steg 3 (IFRS 9)erstatter i hovedsak tidligere individuelle nedskrivninger (IAS 39). 
 
 

 
 

 
*Tabellen over tar utgangspunkt i brutto engasjementer på rapporteringstidspunkt, herunder utlån til kunder og 
fordringer mot kredittinstitusjoner og sentralbank. 
Tabellen inkluderer ikke verdijusteringer på fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi eller påløpte renter på 
engasjementene. 
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Markedsrisiko 

Note 12 Renterisiko 
 
Renterisiko  
Renterisiko er risikoen for tap som oppstår ved endringer i rentenivået. Risikoen oppstår hovedsakelig fra 
fastrenteutlån og finansiering med fastrente. Konsernet måler renterisiko som resultateffekten ved et parallelt skift 
i rentekurven. Risikoen for ikke-parallelle skift er dekket gjennom begrensinger på maksimal eksponering.  
  
Hovedprinsippet i bankens styring av renterisiko er å nøytralisere renterisikoen ved å matche bankens aktiva- og 
passivaside. Banken har løpende oversikt over renteeksponeringen. Renteeksponering måles i tidsintervaller på 
3 måneder fra 0-15 år. 
  
Banken har som strategi å ikke pådra seg vesentlig renterisiko innenfor den ordinære virksomheten. Ramme for 
renterisiko for konsernet er satt til at maksimalt tap ikke skal overstige kr 21 millioner ved 2 % skift i rentekurven. 
Ramme for konsernet er fordelt på kr 15 millioner for morbank og kr 6 millioner for SSB Boligkreditt. Det er også 
etablert rammer for maksimal renteeksponering innen ulike tidsrammer. 
  
Se note 15 vedrørende bankens bruk av derivater for sikring av sin renteeksponering.  
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Rentefølsomhet 

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. 
 
 

Note 13 Valutarisiko 
 
Valutarisiko er risikoen for tap som har bakgrunn i endringer i valutakursene.  
  
Banken har etablert rammer som definerer risikotoleransen relatert til valutaeksponering. Maksimal tillatt 
valutaeksponering er MNOK 2 per valuta og maksimal aggregert brutto valutaeksponering  er MNOK 6. 
Rammene gjelder utelukkende for kunderelatert transaksjonsformidling. Banken har ikke rammer for egenhandel 
i valuta. Det er også utarbeidet retningslinjer omkring hvilke valutaer banken kan være eksponert mot. Det er ikke 
utarbeidet sensitivitetsanalyser for valutarisiko i forhold til  endring i valutakurs da denne effekten anses 
uvesentlig sett opp mot bankens lave netto valutaeksponering.  
  
Eiendeler i valuta har i hovedsak restløpetid over 5 år, mens valutagjeld har forfall i intervallet 1-5 år. Tidspunkt 
frem til avtalt renteendring er for eiendeler og gjeld hovedsakelig innenfor 1-3 måneder. For å sikre konsernets 
valuta utlån/innlån brukes terminer og swapper. 
  
Med hensyn til  økt kredittrisiko som følge av valutakurssvingninger for kunder med lån i utenlandsk valuta, 
brukes sperrede innskudd som ekstra sikkerhet . Dersom utviklingen i valutakursene medfører at kundens lån 
målt i NOK overstiger et på forhånd definert avvik fra hovedstol har kunden denne muligheten til å etablere ekstra 
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sikkerhet. Dersom ikke ekstra sikkerhet i form av innskudd blir etablert, blir engasjementet konvertert til NOK når 
den avtalte grensen brytes. Grensen er i utgangspunktet satt til et avvik på 20 % i forhold til opprinnelig 
hovedstol. 
  
Både eiendeler, gjeld og valutasikringer i utenlandsk valuta er verdivurdert til dagskurs per 31.12. 
 

 
 

Note 14 Kursrisiko 
 
Kursrisiko på verdipapirer er risikoen for tap som oppstår ved endringer i verdien på obligasjoner, sertifikater og 
egenkapitalpapirer som konsernet har investert i. Banken har etablert rammer for investeringer. Rammene for 
investeringer i verdipapirer (utover likviditetsplassering) er uendret siste 12 mnd. En eventuell endring i 
eksisterende eksponering skal godkjennes av bankes styre. 
 

Note 15 Finansielle derivater 
 
Konsernet benytter i stor grad finansielle instrumenter til å balansere bankens valuta-, rente- og aksjerisiko.  
Valuta- og renterelaterte instrumenter benyttes for å minimere valuta- og renterisiko på bankens utlån til kunder 
og innlån fra kapitalmarkedet.  
  
Konsernet benytter sikringsbokføring for virkelig verdisikring av enkelte fastrenteinnlån (sertifikatlån, 
obligasjonslån, ansvarlig lån og fondsobligasjon). Det er kun rentesikring som benyttes gjennom 
rentebytteavtaler. Alle rentebytteavtaler er i norske kroner da konsernet ikke er eksponert mot gjeld i utenlandsk 
valuta. Hver enkelt sikring er dokumentert med en henvisning til konsernets risikostyringsstrategi, en entydig 
identifikasjon av sikringsobjekt og sikringsinstrument, en entydig beskrivelse av den sikrede risikoen, en 
beskrivelse av hvorfor sikringen er forventet å være effektiv og en beskrivelse av når og hvordan konsernet skal 
dokumentere at sikringen har vært effektiv i regnskapsperioden og forventes å være effektiv i neste 
regnskapsperiode.  Konsernet har definert den sikrede risikoen som verdiendringer knyttet til NIBOR-
komponenten av innlånene. Sikringseffektiviteten vurderes og dokumenteres både ved førstegangs klassifisering 
og ved hver regnskapsavslutning. Ved virkelig verdisikring blir sikringsinstrumentet regnskapsført til virkelig verdi, 
og verdien på sikringsobjektet blir justert for verdiendringen knyttet til sikret risiko. Endringer i disse verdiene fra 
inngående balanse blir resultatført. På denne måten blir regnskapspresentasjonen for disse instrumentene i 
samsvar med konsernets rentestyring og reelle økonomiske utvikling. Se note 19 for resultatførte beløp. 
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Styret har vedtatt rammer for hvor stor eksponering banken kan ha mot hver motpart for å redusere 
oppgjørsrisikoen knyttet til bruken av finansielle instrumenter. Banken skal benytte solide og etablerte motparter 
med minimumsrating A fra et anerkjent ratingbyrå. Det skal etableres CSA (Credit Support Annex) med alle 
motparter for å sikre positiv market-to-market verdi ved en eventuell konkurs fra en motpart. 
Morbanken og konsernets motregningsrett følger alminnelig norsk lov. Som følge av inngåtte ISDA avtaler 
mellom morbanken og de fleste finansielle derivatmotparter, oppnås motregningsrett dersom motparten 
misligholder forpliktelsene. Det er også inngått CSA avtaler med de viktigste finansielle motparter. 
Derivatavtalene er ikke motregnet i bankens balanse da de ikke oppfyller kravene etter IAS 32. 
  
SSB Boligkreditt benytter også ISDA avtaler mot motparter i forbindelse med finansielle derivater. På lik linje med 
morbank sikrer avtalene motregningsrett dersom motpartene misligholder sine forpliktelser. Det er også inngått 
CSA avtaler med de fleste viktige finansielle motparter. 
 

 
 

 
  

Note 16 Likviditetsrisiko 
 
 
Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i 
eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, 
eller i form av ekstra dyr finansiering. 
 
Banken måler og styrer likviditetsrisikoen opp mot styrefastsatte rammer. Det er etablert rammer innen følgende 
områder: 

 LCR 

 NSFR (Net Stable Funding Ratio) 

 Likviditetsrammer 

 Stresstest  

 Fremmedfinansiering (krav til likviditetsbeholdning målt i forhold til forfall på fremmedfinansiering) 

 Konsentrasjonsrisiko (konsentrasjon i forfall på fremmedfinansiering) 

 Innskudd (målsetning omkring innskuddsdekning) 
 

 
LCR (Liquidity Coverage Ratio) 

LCR tar for seg viktigheten av å ha en beholdning av likvide eiendeler av høy kvalitet for å overleve en 
stressperiode på 30 dager. Fra og med 1.januar 2018 er det et mimimumskrav til LCR på 100 %. Banken er 
vesentlig over minimumskravet. 
 
 
Banken benytter Finanstilsynet veiledning i forbindelse med fastsettelse av poster og beregning av indikatorene.  
 
NSFR (Net Stable Funding Ratio) 

NSFR tar for seg viktigheten av å ha stabile langsiktige fundingkilder over 1 år. Banken har en målsetning om å til 
enhver tid ha en NSFR på over 100 %. 
 
Likviditetsrammer 
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Banken har definert rammer for minimum beholdning av likviditet hensyntatt forfall av fremmedfinansiering samt 
kjente inn- og utbetalinger. Likvider skal minimum utgjøre forfall av fremmedfinansiering samt kjente inn- og 
utbetalinger innenfor 9 måneder.  Strategisk likviditet skal minimum utgjøre forfall av fremmedfinansiering samt 
kjente inn- og utbetalinger innenfor 15 måneder. 
 
Stresstest 
Det utføres stresstester som viser konsernets behov for likviditetsreserve med utgangspunkt i fremtidsscenarioer 
knyttet til lavkonjunktur. Konsernet har definert rammer for hvor lang tid banken skal kunne driftes uten tilførsel av 
kapital gitt definerte stressituasjoner og med en definert minimumsbeholdning av likviditet.  
 
Likviditet stresses ut fra tre typer kriser, med ulike scenarier: 
 

 Bankkrise (utfordrende og meget utfordrende scenario) 

 Markedskrise (utfordrende og meget utfordrende scenario) 

 Kombinert krise (Ekstremt scenario) 
 
Fremmedfinansiering 
Bruk av kapitalmarkedets ulike lånetyper bidrar til å redusere den ekstra finansieringsrisikoen som oppstår når 
bankens utlånsaktivitet ikke dekkes 100 % gjennom innskudd. Banken har som styringsmål å holde en balansert 
forfallsstruktur på sin innlånsportefølje fra kapitalmarkedet. Forfall på innlån varieres, og banken refinansierer 
disse i god tid før forfall for å redusere likviditetsrisikoen.  
 
Likviditetsrisikoen styres også gjennom spredning av innlånene på ulike markeder, innlånskilder, instrumenter og 
løpetider. 
 
Innskudd 
For å være mindre avhengig av fremmedfinansiering er det satt måltall for innskuddsdekning. Konsernet 
Sandnes Sparebank har målsetning om en innskuddsdekning på minimum 50 %. Forutsatt behandling i ALCO 
kan det aksepteres et midlertidig avvik på inntil 2 prosentpoeng i negativ retning.   
 
 
For å redusere likviditetsrisikoen har konsernet fastsatt rammer for omfang av store innskudd, det vil si innskudd 
over 50 millioner kroner.  
 
Andre forhold 

Oppgjørsrisiko, som oppstår blant annet i forbindelse med betalingsformidling som et resultat av at ikke alle 
transaksjoner skjer i samtid og i forbindelse med derivathandler, medfører også motpartsrisiko. Sandnes 
Sparebank har International Swap Dealer Association (ISDA) avtaler med sine største motparter i derivathandler. 
Slike avtaler gir reduksjon av oppgjørsrisikoen i forbindelse med derivathandler. 
 
Banken har etablert en egen balansestyringsgruppe for å følge opp bankens likviditetsrisiko. Medlemmer i denne 
gruppen representerer lederne i ulike forretningsområder som vil påvirke, eller ha innflytelse på bankens 
likviditetssituasjon. Balansestyringsgruppen har jevnlige møter. 
 
Det er utarbeidet egen likviditetsstrategi som styret behandler minimum årlig. Her fastsettes rammer som tar 
hensyn til fremtidig likviditetsbehov. Etterlevelse av rammer overvåkes av Risikostyring, og status rapporteres 
minst kvartalsvis til bankens styre og risikoutvalg. 
 
Banken har utarbeidet en egen beredskapsplan i forbindelse med eventuelle likviditetskriser. Beredskapsplanen 
godkjennes av styret minst en gang i året. Likviditetskrise innebærer at banken kommer i en situasjon hvor det 
ikke er tilgjengelig likviditet for å møte bankens løpende forpliktelser eller tilfredsstillende likviditet for å 
gjennomføre betalingstransaksjoner for sine kunder. Beredskapsplanen skal blant annet sikre informasjonsflyt til 
bankens ledergruppe og styre, samt gi klare ansvarsområder til de enkelte områdene i banken.  Informasjonsflyt 
og plassering av ansvar skal hjelpe banken til å ta beslutninger for å forsøke å erstatte tapte kontantstrømmer på 
et korrekt og tilstrekkelig informasjonsgrunnlag. 
 
Bruk av kapitalmarkedets ulike lånetyper bidrar til å redusere den ekstra finansieringsrisikoen som oppstår når 
bankens utlånsaktivitet ikke dekkes 100 % gjennom innskudd. Banken har som styringsmål å holde en balansert 
forfallsstruktur på sin innlånsportefølje fra kapitalmarkedet. Forfall på innlån varieres, og banken refinansierer 
disse i god tid før forfall for å redusere likviditetsrisikoen. Administrasjonen rapporterer månedlig balansens 
sammensetning med tilhørende løpetider og rammer til styret. 
 
Likviditetsstyringsprosess 

Ansvaret for konsernets daglige likviditetsstyring er lagt hos treasury-avdelingen. Avdelingen følger daglig opp 
konsernets kontantstrøm for å påse at daglige utbetalinger kan gjennomføres. En slik oppfølging inkluderer tett 
dialog med bankens kredittavdelinger, samt daglig kontakt med innlånsmarkedet.  
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Som et ledd i likviditetsstyringen forvalter også treasury-avdelingen bankens portefølje av strategisk likviditet. 
Inkludert i denne porteføljen er også likvide verdipapirer som raskt kan tas i bruk som likviditet ved uventede 
innvirkninger på bankens kontantstrøm.  
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Note 17 Netto renteinntekter 

 

 
 

Note 18 Netto provisjonsinntekter 
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Note 19 Netto verdiendring på finansielle instrumenter 

 

Note 20 Andre driftsinntekter 
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Note 21 Andre driftskostnader 
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Note 22 Godtgjørelser 
 
Krav til godtgjørelse er regulert i Finansforetaksloven Kapittel 15 §§ 15-1 til 15-6 
Bestemmelsene ivaretar EUs kapitalkravs- direktivs (CRD IV) bestemmelser om gode godtgjørelsesordninger for 
å redusere overdreven risikotaking og fremme en sunn og effektiv risikohåndtering i finansielle foretak. 

 
Med bakgrunn i dette regelverket etablerte banken et eget godtgjørelsesutvalg 15. desember 2010. Utvalget 
består av 3 styremedlemmer, hvorav 1 er ansattrepresentant.   
 
Bestemmelsene pålegger styret et direkte ansvar for å sørge for at: 

 Banken utformer en godtgjørelsesordning for alle bankens ansatte som er egnet til å fremme formålet 

med forskriften, og at bankens lønns- og bonussystemer praktiseres i henhold til denne 

godtgjørelsesordningen 

 Godtgjørelsesordningen er i samsvar med bankens overordnede mål, risikotoleranse og langsiktige 

interesser 

 Godtgjørelsesordningen inneholder særskilte regler for ledende ansatte, tillitsvalgte og ansatte med 

oppgaver innen internkontroll og risikostyring. Styret skal også sørge for at sammensetningen av fast og 

variabel lønn for slike ansatte er balansert, og at minst halvparten av eventuelle bonusutbetalinger skjer 

i form av egenkapitalbevis dersom bonus overstiger 12,5 % av grunnlønn. Bonusutbetalinger i form av 

egenkapitalbevis kan ikke disponeres fritt av den enkelte tidligere enn jevnt fordelt over en periode på 

minst tre år. Grunnlaget for variabel godtgjørelse skal være en periode på minst to år.  

 Banken har et godtgjørelsesutvalg som er ansvarlig for saksforberedelse i alle saker om 

godtgjørelsesordningen som skal avgjøres av styret 

Banken har utarbeidet en kompensasjonspolicy. Gjennom 2018 er det ikke foretatt vesentlige endringer i 
bankens kompensasjonspolicy.  
 

 Formålet med Sandnes Sparebank sin kompensasjonspolicy er å trekke til seg medarbeidere med den 
kompetansen banken trenger, videreutvikle og beholde nøkkelkompetanse, samt motivere til 
langsiktighet og kontinuerlig utvikling for å nå Sandnes Sparebank sine forretningsmessige mål. 

 Kompensasjonen kan bestå av følgende elementer: 

 Fast grunnlønn. Det er bankens siktemål å tilby markedslønn. Fast grunnlønn justeres på 
denne bakgrunn årlig basert på resultatoppnåelse innen den enkelte leders arbeids- og 
ansvarsområde. Administrerende direktør fastsetter endring i grunnlønn med virkning fra 1. 
januar hvert år for medlemmene i bankens ledergruppe. Godtgjørelsesutvalget innstiller 
administrerende direktørs lønn, og vedtas av styret.  

 Naturalytelser som omfatter telefon/mobiltelefon, avis/tidsskrift, hjemmekontorordning og 
unntaksvis bilordning. For øvrig ytes lån og banktjenester til egne betingelser etter samme 
regelverk som øvrige ansatte. 

 Bonuser. Bankens ansatte inngår i bankens til enhver tid gjeldende bonusordning. Alle faste 
ansatte i morbanken er omfattet av en konsernbonusmodell. Beregningen er basert på faktisk 
egenkapitalavkastning. Modellen gav en utbetaling på 4,42% (inklusiv arbeidsgiveravgift og 
finansskatt) av grunnlønn for alle ansatte i 2018. Styret har anledning til å avkorte bonusen 
dersom spesielle hensyn tilsier dette. Utover dette har også rådgivere med direkte salgsansvar 
mulighet for bonus basert på egne KPI-er, med et tak på NOK 50 000 per ansatt per år. 
Administrerende direktør omfattes av bankens konsernbonusordning, men har ikke egen 
bonuslønn utover dette.  

 Ansatte i banken har mulighet for å kjøpe rabatterte EK-bevis i Sandnes Sparebank en gang i 
året. EK-bevisene kjøpes med en rabatt på 33 %, med sparebeløp på inntil 7,5% av fast 
grunnlønn eller inntil 5000,- pr måned. Kjøp medfører ett års opptjeningstid og deretter ett års 
bindingstid, totalt to år. 

 Pensjonsordning. Ledende ansatte har innskuddsbasert pensjon for inntekt opp til 12G etter de 
til enhver tid gjeldende ordninger for bankens ansatte. Pensjonsalder for bankens ledende 
ansatte er 67 år, med mulighet for AFP-ordning fra 62 år etter de til enhver tid gjeldende 
ordninger i finanssektoren.  

 
Samlede utgifter til lønn, pensjon og annen godtgjørelse for bankens ledergruppe, styret, kontrollkomiteen og 
forstanderskapet er vist i nedenstående tabell. Oppgitte beløp er totalt for hele året eller fra ansettelsesdato hvis 
lederen er ansatt i løpet av året.: 



Sandnes Sparebank - Noter til Årsrapport 2018 - Side 37 

 

 

 

 



Sandnes Sparebank - Noter til Årsrapport 2018 - Side 38 

 

 
 



Sandnes Sparebank - Noter til Årsrapport 2018 - Side 39 

 

 
 
 
 
 

Note 23 Pensjoner 
Sandnes Sparebank har en innskuddsbasert ordning som tilfredsstiller kravene i Lov om Foretakspensjon.  
 
Sandnes Sparebank har fra 1.1.07 tilbudt innskuddspensjon for nyansatte. I forbindelse med omleggingen gikk 
også en del personer ansatt før 1.1.07 over fra ytelsesordningen til den nye innskuddsordningen. I slutten av 
2013 gikk resterende ansatte over til innskuddsordning. De berørte får en løpende kompensasjon i form av lønn.  
 
Morbanken har i tillegg en AFP-ordning. Den gamle AFP-ordningen ble vedtatt avviklet i februar 2010. Som 
erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning som gir et livslangt tillegg på den 
ordinære pensjonen. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres 
gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger det ingen pålitelig måling og 
allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen således behandlet som en 
innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i 
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regnskapet. Det ble ikke betalt premie i den nye ordningen før i 2011, og da var premien fastsatt til 1,4 % av 
samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. 
 
Morbanken har også en driftspensjon for en tidligere administrerende direktør, med utbetalingsstart ved fylte 67 
år. Beregningen av pensjonsforpliktelsen utføres av ekstern aktuar. Følgende økonomiske og aktuarmessige 
forutsetninger er lagt til grunn: 

 
 
Kostnader knyttet til innskuddsordninger utgjør henholdsvis kr 6,8 millioner kroner for konsern og kr 5,9 millioner 
kroner for morbank for 2018. Tilsvarende for 2017 var kr 5,9 millioner kroner for konsern og kr 5,0 millioner 
kroner for morbank.  
 
Kostnader til den nye AFP-ordningen, som er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning, utgjør 1,3 
millioner kroner for konsern og morbank for 2018 og 1,3 millioner kroner for 2017. 
 

 
Konsernets forsikrede ordninger er underfinansierte. Netto pensjonsforpliktelse er ført opp som langsiktig gjeld i 
balansen. 
 
Aktuarielle gevinster og tap føres mot andre inntekter og kostnader (OCI) i den perioden de oppstår. Dette 
medførte for 2018 en total inntektsføring over andre inntekter og kostnader (OCI) på 0,02 millioner kroner etter 
skatt for konsern og morbank. Tilsvarende tall for 2017 var en kostnadsføring på 0,6 millioner kroner etter skatt 
for konsern og morbank. 
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Gjenværende netto pensjonsforpliktelse per 31.12.2018 er relatert til driftspensjon fra fylte 67 år for en tidligere 
administrerende direktør.  
 

Note 24 Skatt 
 

 
Utsatt skattefordel og utsatt skatt i balansen splittet på midlertidige forskjeller 
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Balanse 

Note 25 Klassifisering av finansielle instrumenter 
 
I forbindelse med overgang til IFRS9 er det innført nye prinsipper for klassifisering og måling av finansielle 
eiendeler. Målekategoriene for finansielle eiendeler i IAS 39 (virkelig verdi over resultat, tilgjengelig for salg, 
holde til forfall og utlån og fordringer til amortisert kost) er blitt erstattet av følgende tre målekategorier etter 
IFRS9: 
'- Amortisert kost 
'- Virkelig verdi med verdiendring over utvidet resultat (FVOCI) 
'- Virkelig verdi med verdiendring over resultat (FVTPL) 
 
I forbindelse med implementering av IFRS 9 ble det innført nye regler for sikringsbokføring, hvor blant annet 
kravet om sikringseffektivitet på 80-125% er fjernet og erstattet med mer kvalitative krav. Det ble også anledning 
til å utsette implementeringen av reglene for sikringsbokføring etter IFRS 9. Banken har valgt å fortsette 
anvendelsen av sikringsbokføringsreglene etter IAS 39. 
'For finansielle forpliktelser er reglene i hovedsak de samme som i IAS 39. 
For ytterligere beskrivelse av klassifisering av finansielle instrumenter se note 2. 
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Note 26 Virkelig verdi på finansielle instrumenter 
 
Virkelig verdi av finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost 
 

 
For finansielle instrumenter med kort løpetid (mindre enn tre måneder) forutsettes bokført verdi å representere 
virkelig verdi. Denne forutsetningen er også benyttet for innskudd og sparekontoer uten bestemt løpetid. 
 
Utlån til / innskudd fra kunder verdsatt til amortisert kost inkluderer utlån og innskudd med flytende rente. Utlån 
og innskudd med flytende rente blir justert ved renteendringer i markedet samt ved endring av kredittrisiko. 
Konsernet vurderer derfor virkelig verdi på slike produkter til å være tilnærmet lik balanseført verdi. Utlån som 
ikke tilfredsstiller denne løpende reprisingsforutsetningen, blir individuelt verdsatt til virkelig verdi per 
balansedagen. Eventuelle mer- eller mindreverdier som vil oppstå innenfor en eventuell renteendringsperiode 
anses ikke å utgjøre signifikant verdi for konsernet.  
 
Finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 
 

Konsernet benytter følgende verdsettelseshieraki ved beregning av virkelig verdi for finansielle instrumenter: 
Nivå 1 – Noterte priser i et aktivt marked for gjeldende eiendel eller forpliktelse 
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Nivå 2 – Noterte priser i et aktivt marked for lignende eiendeler eller forpliktelser, eller annen 
verdsettelsesmetode hvor all vesentlig input er basert på observerbar markedsdata  

Nivå 3 – Verdsettelsesteknikker som i hovedsak ikke er basert på observerbare markedsdata 
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Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan virkelig verdi er beregnet for de finansielle instrumenter i nivå 2 og 3, 

dvs. hvor det er benyttet en verdsettelsesteknikk.  

 

Finansielle instrumenter klassifisert i nivå 2 
 
Sertifikater og obligasjoner  
Sertifikater og obligasjoner er verdsatt til markedsverdi basert på innhentet informasjon fra meglere av 
obligasjoner i markedet. Verdiansettelse av obligasjoner og sertifikater blir beregnet ut fra meglernes beste 
skjønn med hensyn til omsetningskurs på balansedagen.  
 
Utlån til virkelig verdi med verdiendring over utvidet resultat (FVOCI) 

Utlån som morbank kan overføre til SSB Boligkreditt AS er i morbank klassifisert til virkelig verdi med 
verdiendring over utvidet resultat (FVOCI), da forretningsmodellen tilsier at morbank har til hensikt å inndrive 
kontraktsfestede kontantstrømmer men også kan selge/overføre lånene til SSB Boligkreditt AS. I 
konsernregnskapet blir lånene vurdert til amortisert kost da konsernet ikke har til hensikt å selge lånene. Virkelig 
verdi på lånene antas å være tilnærmet lik verdi av ordinære utlån med flytende rente. 
 
 
Finansielle investeringer 

Finansielle investeringer er verdsatt i henhold til EVCA Valuation Principles hvor slik verdsettelse gjennomføres 
på selskapsnivå.  
 
Finansielle derivater 

Finansielle derivater er verdsatt til markedsverdi basert på innhentet informasjon om valutakurser og swapkurver. 
I kategorien inngår renteswapper, valutaswapper og  terminkontrakter der observerbare markedsverdier er 
tilgjengelige via Reuters eller Bloomberg. 
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Innskudd fra kunder 
Innskudd fra kunder med fastrente < 1 år er vurdert basert på avtalt kontantstrøm på innskuddet neddiskontert 
med effektiv rente. Effektiv rente er basert på gjeldende markedsbetingelser for fastrenteinnskudd på 
balansedagen. 
 

Finansielle instrumenter klassifisert i nivå 3 
 
Utlån 

Utlån til kunder med fastrente er vurdert på grunnlag av avtalt kontantstrøm for lånene neddiskontert med effektiv 
rente. Effektiv rente er basert på rådende markedsbetingelser for tilsvarende fastrentelån. Verdi på lånet vil være 
mest sensitiv for endring i rentenivået og endring i kredittrisiko på kunden (særskilt bedriftskunder). En endring på 
10 punkter vil påvirke verdsettelsen av porteføljen med 2,6 millioner kroner. 
 
Utlån til kunder som er gjenstand for nedskrivning er vurdert med utgangspunkt i sannsynlig kontantstrøm for 
lånene neddiskontert med effektiv rente justert for markedsvilkår for tilsvarende ikke nedskrevne lån.  
 
Aksjer – FVOCI 

For aksjer klassifisert som virkelig verdi over utvidet resultat (FVOCI) er verdsettelsen basert på vurderinger gjort 
på grunnlag av historisk informasjon og generell markedsutvikling for aktuelle bransjer. En endring i 
markedsutviklingen vil påvirke verdsettelsen av aksjene. 
 
Innskudd fra kunder 
Innskudd fra kunder med fastrente > 1 år er vurdert basert på avtalt kontantstrøm på innskuddet neddiskontert 
med effektiv rente. Effektiv rente er basert på observerbart rentenivå i markedet og det generelle fundingnivået 
for konsernet. Verdi på innskuddet er mest sensitiv for endring i rentenivået. På grunn av lite volum på aktuelle 
innskudd ansees verdiendring for innskuddene å være uvesentlig for konsernet. 
 
Note 27 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 

 

Note 28 Sertifikater og obligasjoner 
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Note 29 Eierinteresser i datterselskaper 
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Note 30 Aksjer 
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Note 31 Immaterielle verdier 
 

 
De enkelte goodwillposter og andre immaterielle eiendeler i konsernets balanse er allokert til vurderingsenheter 
med henblikk på hvilke virksomheter som nyter godt av den kjøpte eiendelen. Valg av vurderingsenhet er gjort ut 
fra hensyn til hvor det er mulig å identifisere og skille ut kontantstrømmer knyttet til virksomheten.  
 
Goodwill i konsernet er i sin helhet relatert til Aktiv Eiendomsmegling Jæren. Første del av posten oppstod i 2005 
da konsernet økte eierandelen i datterselskapet Sandnes Eiendom fra 50 % til 100 %. I 2015 kjøpte konsernet 
100 % av aksjene i Aktiv Eiendomsmegling Jæren og resterende del av goodwill stammer fra dette oppkjøpet. 
Sandnes Eiendom og Aktiv Eiendomsmegling Jæren ble i det påfølgende fusjonert, og konsernet solgte seg ut 
med 40 % av selskapet.  Nedskrivningstesting av balanseførte verdier foretas ved en neddiskontering av 
forventet fremtidig kontantstrøm fra virksomheten. Kontantstrømmene er basert på godkjente budsjetter og 
ledelsens prognoser. Både budsjetter og prognoser er beheftet med stor grad av usikkerhet. Dersom de faktiske 
økonomiske forhold avviker fra de forutsetningene som er lagt til grunn i budsjetter og planer vil 
nedskrivningstestene kunne gi et annet resultat. Videre avhenger nedskrivningstestene av det benyttede 
avkastningskrav. Avkastningskravet er skjønnsmessig fastsatt på grunnlag av tilgjengelig informasjon på 
balansedagen. Nedskrivningstest gjennomføres årlig, og gir ikke grunnlag for nedskrivning for 2017. Goodwill 
knyttet til Aktiv Eiendomsmegling Jæren er rapportert under segmentet Eiendomsmegling. 
 
Andre immaterielle eiendeler gjelder utvikling og kjøp av IT-applikasjoner, herunder applikasjoner til dataanalyse 
og risikovurdering. Implementerte systemer blir avskrevet lineært over 3-5 år.  Nedskrivningstest gjennomføres 
årlig. Det ble ikke identifisert noen nedskrivningsbehov av immaterielle eiendeler i 2018. 
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Note 32 Anleggsmidler 
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Note 33 Finansielle instrumenter med verdiendring over utvidet resultat 
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Note 34 Gjeld til kredittinstitusjoner 

 

 
 

Note 36 Verdipapirgjeld 
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Obligasjonslånene regnskapsføres til amortisert kost. Det benyttes sikringsbokføring på bankens 
fastrenteobligasjoner. 
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Note 37 Avsetning andre forpliktelser 
 

 

Note 38 Annen gjeld 
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Note 39 Ansvarlig lånekapital 

 
 

Note 40 Egenkapital 
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen består av egenkapitalbeviskapital, overkurs og utjevningsfond.  
Utjevningsfondet er akkumulert overskudd som kan benyttes til fremtidig kontantutbytte eller fondsemisjon.  
 
Vedtektsfestet eierandelskapital i Sandnes Sparebank er NOK 230 149 020 fordelt på 23 014 902 
egenkapitalbevis, hvert pålydende 10 kroner.  
 
Øvrig egenkapital består av sparebankens fond, gavefond/kundeutbytte, fond for urealiserte gevinster, annen 
egenkapital og minoritetsinteresser. I tillegg er nytt fondsobligasjonslån regnskapsmessig behandlet som 
hybridkapital og inngår i konsernets egenkapital (ref note 39). 
 
Det er foreslått utbetaling av utbytte på 5,2 kr per egenkapitalbevis for 2018, tilsvarende 75% av konsernets 
fortjeneste per egenkapitalbevis. For 2017 ble det utbetalt et utbytte på 2,8 kr per egenkapitalbevis.  
 
Forstanderskapet 21. mars 2018 ga styret i Sandnes Sparebank fullmakt til å kjøpe egne egenkapitalbevis for 
samlet pålydende inntil 23,015 millioner kroner, svarende til 10 % av egenkapitalbeviskapitalen. Hvert 
egenkapitalbevis kan kjøpes til kurser mellom 1 og 150 kroner. Fullmakten er gyldig frem til og med ordinært 
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forstanderskapsmøte i 2019, dog ikke lengre enn 18 måneder fra tidspunktet fullmakten er gitt. Per 31.12.2018 
eier Sandnes Sparebank 16 684 egne egenkapitalbevis, og er kjøpt som et ledd i incentivprogram for bankens 
ansatte.  
 
Finanstilsynet godkjente 26.01.2018 vedtektsendringen som gir banken anledning til å dele ut kundeutbytte. 
Kundeutbytte er en del av overskuddsdisponeringen i tillegg til å dele ut gaver til allmennyttige formål. Det er i 
2018 avsatt 53,0 millioner kroner til kundeutbytte. For 2017 ble det avsatt 24,1 millioner til kundeutbytte. 
 
Øvrige opplysninger 
 

Note 41 Betingede forpliktelser og operasjonelle leieavtaler 
 
Betingede forpliktelser 

Det foreligger ingen vesentlige betingede forpliktelser per 31.12.2018. 
 
Operasjonelle leieavtaler 

Konsernet har inngått operasjonelle leieavtaler når det gjelder kontorer, IT-systemer, biler og noen mindre 
leieavtaler knyttet til datamaskiner og kontorutstyr. 

 
Konsernet har leieavtaler for kontorlokaler, filialer og minibanker hvor det er tilknyttet resterende leieavtaler på 1 -
10 år. Det ble i 2018 avsatt 6,1 millioner kroner som tar høyde for fremtidig tap på bankens husleiekostnader, 
sammenlignet med 12,4 millioner kroner i 2017.  
 
Konsernets samlede avsetninger for fremtidige tap på husleiekostnader utgjør 17,4 millioner per 31.12.18 
sammenlignet med 31,7 millioner kroner per 31.12.17. Reduksjonen på 14,3 millioner skyldes økt tapsavsetning 
inneværende år på 6,1 millioner samt reverseringer og belastninger av eksisterende avsetninger på 20,4 millioner 
kroner. Avsetning er basert på bankens forventning om fremtidige leiepriser.   
 
I forbindelse med implementering av IFRS 16 (01.01.19) vil bankens leieavtaler balanseføres som en 
bruksrettighet med en tilhørende leieforpliktelse. Se note 2 for nærmere omtale. Ved overgang til IFRS 16 vil 
tapsavsetninger knyttet til leieavtaler nettes mot bruksrettighet i balansen. 
 
Tabellen nedenfor viser fremtidige, ikke-oppsigelige leiekostnader etter avsetning for fremtidig tap.   

 

Note 42 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 presiseres 
at det er knyttet noe usikkerhet rundt fordelingen av skattefradraget fra kundeutbyttet mellom de ulike 
eierklassene.   
Det er ellers ingen vesentlige hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapet per 31.12.2018.  
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Note 43 Transaksjoner med nærstående parter 
 
Transaksjoner mellom mor og datterselskap 

Transaksjoner mellom mor og datterselskap er kun relatert til ordinære banktjenester. Tjenestene er gitt til 
forretningsmessige vilkår og er eliminert i konsernregnskapet.  
 
Statens tiltakspakke for sikring av bankenes likviditet  

I oktober 2008 besluttet Stortinget å iverksette en ordning der staten og banken bytter statskasseveksler mot 
obligasjoner med fortrinnsrett, OMF. For å kunne benytte denne ordningen etablerte SSB i februar 2009 et eget 
kredittforetak, kalt SSB Boligkreditt. Det er i perioden frem til 31.12.2018 overført kr 7,4 milliarder i utlån, hvorav 
kr 6,7 milliarder er finansiert ved utstedelse av OMF-er, og kr 0,7 milliarder er finansiert med kortsiktig kreditt fra 
SSB.   
 
Forvaltningshonorar for overførte utlån til kunder er belastet SSB Boligkreditt med kr 17,0 millioner for 2018, 
sammenlignet med kr 17,2 millioner for 2017. Det er i tillegg belastet renter/kredittprovisjoner med kr. 12,8 
millioner kroner, sammenlignet med 13,5 millioner kroner i 2017. 
 
Forholdet mellom morbanken og SSB Boligkreditt  
Overtakelse av boliglån med gjenkjøp 
I henhold til avtale mellom morbanken og SSB Boligkreditt er morbanken forpliktet til å overføre sikkerhet til SSB 
Boligkreditt som tilsvarer et eventuelt krav til etterfylling av sikkerhet som følge av verdiutvikling i 
bolighypoteklånporteføljens andel av sikkerhetsmassen er endret mål mot verdien av utstedte OMF-er.  
 
Avtalen går i korte trekk ut på følgende: 

- Lån verdsettes før overføring.  

- Når et lån overføres i fra banken til SSB Boligkreditt sendes det notifikasjonsbrev til kunden.  

- Ved refinansiering tilbakeføres lån til banken for så å sjekkes på ny om de kvalifiserer til 
overføring til SSB Boligkreditt.  

- Misligholdte lån tilbakeføres til banken. Før tilbakeføring gjøres det en verdivurdering av hvert 
enkelt lån. 

 
Trekkfasilitet 
SSB Boligkreditt har en trekkfasilitet hos morbanken som skal sikre rettidig betaling av OMF-er og 
derivattransaksjoner.  
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Note 44 Fortjeneste per egenkapitalbevis og beregning av egenkapitalbevisbrøk 
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Note 45 Egenkapitalbeviskapital og egenkapitalbeviseiere 
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Vedlegg – Definisjoner 
 
Alternative resultatmål 

Sandnes Sparebank sine alternative resultatmål (APM) er nøkkeltall som har til hensikt å gi nyttig 
tilleggsinformasjon til regnskapet. Disse nøkkeltallene er enten justerte nøkkeltall eller nøkkeltall som ikke er 
definert under IFRS eller annen lovgivning og er ikke nødvendigvis direkte sammenlignbare med tilsvarende 
nøkkeltall hos andre selskaper. APM-ene er ikke subsitutter for regnskapstall som utarbeides etter IFRS og skal 
heller ikke tillegges mer vekt enn regnskapstallene, men er inkludert i bankens finansielle rapportering med 
formål å gi en fyldigere beskrivelse av bankens prestasjoner. Banken benytter utelukkende nøkkeltall som 
etterspørres av investorer og analytikere. 
Sandnes Sparebanks APM-er benyttes både i oversikten over hovedtall, i styrets beretning og i 
regnskapspresentasjoner og prospekter. Alle APM-er vises med tilsvarende sammenligningstall for tidligere 
perioder.  
Definisjoner av APM-er; 
  
Innskuddsdekning 

UB innskudd fra kunder / UB netto utlån til kunder 
Likviditetsindikator (LCR) 

Likvide aktive / Netto likviditetsutgang innen 30 dager i et stresscenario 
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

Tilgjengelig stabil finansiering / nødvendig stabil finansiering 
Rentemargin/rentenetto 

((Netto renteinntekter / dager i perioden) x dager i året) / gjennomsnittlig forvaltningskapital 
Rentemargin/rentenetto inkl. sikringsfondsavgift 

((Netto renteinntekter inkl. normal andel sikringsfondsavgift / dager i perioden) x dager i året) / gjennomsnittlig 
forvaltningskapital 
Kostnadsgrad 

Sum driftskostnader / (netto renteinntekter + sum andre driftsinntekter) 
Totale kostnader i % av gj.sn. forvaltningskapital 

((Sum driftskostnader / dager i perioden) x dager i året) / gjennomsnittlig forvaltningskapital 
Egenkapitalavkastning før skatt 

(Resultat før skatt/ dager i perioden x dager i året) / ((sum egenkapital UB + sum egenkapital IB) / 2, ekskl. 
hybridkapital 
Egenkapitalavkastning etter skatt 

(Resultat etter skatt/ dager i perioden x dager i året) / ((sum egenkapital UB + sum egenkapital IB) / 2, ekskl. 
hybridkapital 
Egenkapitalbevisprosent 

(Egenkapitalbeviskapital + egne egenkapitalbevis + overkurs + utjevningsfond) / (egenkapitalbeviskapital + egne 
egenkapitalbevis + overkurs + utjevningsfond + sparebankens fond + gavefond (eksl. avsatt kundeutbytte) 
Fortjeneste per egenkapitalbevis 

(Resultat etter skatt x egenkapitalbevisprosent) / antall egenkapitalbevis 
Bokført egenkapital per egenkapitalbevis 

(UB sum egenkapital - hybridkapital) x egenkapitalbevisprosent / antall egenkapitalbevis 
Pris/Bokført egenkapital (P/B) 

Børskurs / bokført egenkapital per egenkapitalbevis 
Resultat av drift før tap og skatt 

Resultat etter skatt + skattekostnad + nedskrivninger og tap på utlån og garantier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


