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Fysisk tilstedeværelseOrganisasjonMarked og kunder

• Kundebase på 40.000 
privatmarkedskunder og 5.000 
bedriftsmarkedskunder

• Hjemmemarkedet består av ni kommuner 
i Rogaland: Sandnes, Gjesdal, Stavanger, 
Time, Klepp, Sola, Randaberg, Hå og
Bjerkreim

• Bankens markedsområde dekker 300.000 
personer og 26.000 bedrifter

• 140 år med bankdrift

• 132 årsverk

• SSB Boligkreditt  ble stiftet i 2008 for å 
sikre stabil og langsiktig finansiering 
gjennom obligasjoner med fortrinnsrett 

• Sandnes Sparebank eier 60 % av AKTIV 
Eiendomsmegling Jæren

AKTIV Eiendomsmegling
Jæren AS

SSB Boligkreditt AS

60 % 100 %
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Sandnes:  Rådhusgata 3 

Stavanger:  Haakon VIIs gate 7

Oslo:  Haakon VIIs gate 6
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8. mars - 6 toppledere om likestilling





11Tall beregnet fra konsernresultat, faktisk disponering fra Morbank

• I Sandnes Sparebank ønsker vi å bidra til å utvikle regionen vi 

bor i

• Det settes hvert år av midler til gavefondet, som igjen gir 

grunnlag for bankens allmennyttige bidrag til lokalsamfunnet

• Gaver til allmennyttige formål omfatter både gaver til kultur, 

idrett og samfunnsliv, men også gaver som bidrar til lokal 

verdiskapning

• Figuren viser hvor mye Sandnes Sparebank har delt ut i gaver 

per år siden 2007 (for 2017 per andre kvartal)
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Erik Kvia Hansen
Direktør Personmarked

Magnar Oanes
Direktør Bedriftsmarked

Tomas Nordbø Middelthon
Finansdirektør/CFO

Lene Nordahl
Direktør Kundeopplevelser

Jonathan G.W. Sunnarvik
Direktør juridisk, 

forretningsutvikling og støtte

Ingrid O. Fure Schøpp
Kommunikasjonsdirektør

Trine Karin Stangeland

Administrerende direktør
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Lønnsom vekst

Egenkapitalavkastning 
over snittet

Svært fornøyde kunder
og ypperlig omdømme

Kompetente, engasjerte 
og prestasjonsorienterte 

medarbeidere
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Svært fornøyde kunder og ypperlig omdømme

• KOI bedre enn sammenlignbare banker innen 2020

• Sterk merkevare. Kjennskap over 60 % 

• Tillit i markedet (Fundingkost. Gr3)
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Kompetente, engasjerte og prestasjonsorienterte medarbeidere

• Medarbeiderengasjement over 80 p

• Attraktiv arbeidsplass

• Sykefravær under 3,5 %

• Riktig person, riktig kompetanse, riktig rolle

• Målstyring satt i system



19

Lønnsom vekst

• Volumvekst utlån

• Andel inntekter fra andre produkter

• Rentenetto

• Kostnadsprosent

• Tap/forvaltningskapital
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EK-avkastning over snittet

• Et relativt mål, målt mot en benchmark over en 3-års periode mot 
sammenlignbare banker 

- Lokalbanker med samme størrelse, lik fundingkostnad og 
standardbankvekting av kapital

• Gitt dagens soliditetskrav, pågående marginpress og dagens rente-
nivå, er et egenkapitalavkastningsmål på 9 % realistisk innen 2020



21



22



23

Grunnfondskapital fra 1875 og fram til i dag

• Sparebankideen – bemidlede lånte ut til de med lånebehov
• Overskudd minus gaver ble tilført grunnfondskapital, bygget over tid
• Banken var frem til 1995 organisert som en selveid institusjon
• Fram til 1995 all egenkapital i banken = grunnfondskapital
• Grunnfondskapital stammer fra kundene
• 1/3 av egenkapital i banken (2017)
• Upåvirket av kundeutbytte 

Egenkapitalbeviskapital fra 1995 og fram til i dag

• Behov for mer egenkapital, krav fra myndigheter og ønske om vekst
• Egenkapitalbevis fra Sandnes Sparebank ble notert på Oslo børs i 1995
• Består av kapital som er betalt inn i notering/emisjoner og opptjent via tilbakeholdt overskudd
• 2/3 av egenkapital i banken (2017)
• Upåvirket av kundeutbytte
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(4) Den del av årets overskudd som er tilordnet grunnfondskapitalen, legges 

til denne. Det kan likevel i vedtektene fastsettes at utbyttemidler kan 

benyttes til utbytte på innskutt grunnfondskapital, til gaver til allmennyttige 

formål eller overføres til et fond for slike gaver (gavefondet), overføres til en 

stiftelse med allmennyttig formål, eller benyttes til utbytte til 

forsikringstakere eller andre kunder. Ved disponeringen av utbyttemidler 

bør foretaket legge vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og 

eierandelskapitalen ikke endres vesentlig. Finanstilsynet kan godkjenne at 

foretaket kan treffe særlige tiltak for å motvirke eller rette på slik endring
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Bankens årlige overskudd 

• Basert på bankens soliditet, overskuddsnivå og markedsposisjon vedtar Forstanderskapet 
ordinær selskapsutbytteandel / gaveandel som fordeles i tråd med eierandel

• Ordinært selskapsutbytteandel betales ut i form av kontanter, gaveandel overføres til gavefond
• Ordinært selskapsutbytte / gaveandel er begrenset til 50 % av overskudd etter gjeldende 

utbyttepolitikk
• Hvert år vokser grunnfondskapital og egenkapitalbeviskapital med minimum 50 % av 

overskuddet

Hva skjer ved innføring av kundeutbytte

• Samme som over
• I tillegg vedtar Forstanderskap at en del av det som overføres til gavefond betales ut i utbytte 

til kundene
• Banken har en intensjon om å betale ut minimum MNOK 10 i gaver til allmennyttige formål i 

årene fremover. Gjennomsnittlig utbetaling 10 siste år = MNOK 3,5.
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• Ønsker å dele ut en del av overskuddet som stammer fra 

grunnfondskapitalen i kundeutbytte

• Avkasting på «kundenes kapital» 

• Kundeutbytte er i tråd med våre verdier som sparebank –

flere får ta del i verdiskapning til banken

• Vi vil fortsatt dele ut en betydelig andel av overskuddet i 

form av  gaver til allmennyttige formål fra bankens gavefond

• Ingen påvirkning for utbytteutegrad for eiere av 

egenkapitalbevis
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• Krevende konkurransesituasjon  

• Taper markedsandeler

• Flere av bankens konkurrenter kan ikke innføre kundeutbytte

• Differensiator

• Mer tilfredse og lojale kunder

• Attraktivitet nye kunder

• Øke lønnsomhet og soliditet over tid

• Styrke bankens evne til å vokse og å være selvstendig bank
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Kundeopplevelse

Synlighet og relevans i markedet

Kundeverdi

LønnsomhetKundevekst
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Valg av beregningsgrunnlag: 

- Opptjening av utbyttegrunnlag basert med lik 
vekt på innskudd og utlån

- Øvrige produkter vil ikke gi uttelling som 
utbyttegrunnlag

- I tråd med en sparebanks historie

- NOK 2 mill nok i øvre terskel på utlån og 
innskudd

- Hensikten er å nå bredden av bankens kunder

- Gjennomsnittlig lån for kunder i banken er ca
NOK 2 mill. 

- Kundeutbytte gjenstand for  årlig 
overskuddsdisponering

Prinsipper for utvikling av modell: 

1) Favne bredt av bankens kundemasse 

2) Unngå innlåningseffekt

3) Ikke påvirke bankens soliditet negativt 



32Tall beregnet fra konsernresultat, faktisk disponering fra Morbank

Kontantutbytte
EK-bevis eiere

28.8m

Kundeutbytte
5.1m

Gaver
10.2m

Tilbakeholdt 
kapital
127.4m

Årets 
overskudd

171.5m

Oppsummering:

Årets overskudd
171.5m

-

Eierandelskapital
112.0m

Grunnfondskapital
59.5m

65.3% 34.7%

• Dersom vi hadde betalt ut NOK 5,1 mill i 

kundeutbytte for 2016, i stedet for å akkumulere 

midler i bankens gavefond, så ville eierbrøken 

forblitt uendret

Kundeutbytte
5.1m

Gaver
10.2m

Tilbakeholdt kapital
127.4m

Utbyttegrad

Kontantutbytte
EK bevis eiere 

28.8m

Tilbakeholdt 
eierandelskapital 

83.2m

Tilbakeholdt 
Grunnfondskapital

44.2m

Tilført gavefond/ 
kundeutbytte

15.3m

Utbyttegrad

26% 74% 74% 26%

• I 2016 var utbyttegrad på 26 % av konsernets 

resultat etter skatt

• Egenkapitalbeviseiernes eierandel ble som følge 

av disponeringen redusert fra  65,3 % til 64,9 % 

• Overskuddsdisponering vedtas årlig av 

forstanderskapet
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«Den del av årets overskudd som er tilordnet 
grunnfondskapitalen, legges til denne. Det kan likevel i 
vedtektene fastsettes at utbyttemidler kan benyttes til utbytte 
på innskutt grunnfondskapital, til gaver til allmennyttige 
formål eller overføres til et fond for slike gaver (gavefondet), 
overføres til en stiftelse med allmennyttig formål, eller benyttes 
til utbytte til forsikringstakere eller andre kunder. Ved 
disponeringen av utbyttemidler bør foretaket legge vekt på at 
forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen 
ikke endres vesentlig. Finanstilsynet kan godkjenne at foretaket 
kan treffe særlige tiltak for å motvirke eller rette på slik 
endring.»

Hva må gjøres for å kunne dele ut kundeutbytte:

- Styrevedtak på endring av vedtekter – vedtatt 
20.09.17

- Vedtak forstanderskap – møte 16.10.17

- Søknad til Finanstilsynet – i etterkant av vedtak i 
forstanderskap

- Tilrettelegge for operasjonell løsning for beregning av 
utbyttegrunnlag, utbetaling og skatterapportering 
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Dagens vedtekter for det aktuelle punktet:

§ 6-2 Anvendelse av overskudd

Årets overskudd fordeles forholdsmessig etter eierbrøken 
mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. 
Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, 
til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond 
eller overføres til stiftelse med allmennyttige formål. 

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte 
og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Forslag til styrevedtak:
«Styret foreslår at forstanderskapet treffer vedtak om endring 
av vedtektene § 6-2 første ledd til å lyde som følger:

§ 6-2 Anvendelse av overskudd
«Årets overskudd fordeles forholdsmessig etter eierbrøken mellom 
bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes 
til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller 
overføres til stiftelse med allmennyttige formål eller benyttes til utbytte 
til kunder. Utbytte til kunder baseres på gjennomsnittlig innskudd for 
privat- og bedriftskunder gjennom regnskapsåret fordelt på antall 
måneder i året som kunden har hatt innskudd og/eller lån, oppad 
begrenset til kr. 2 000 000. Overskuddet av bankens virksomhet etter 
fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.»
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