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Side 2 

God resultatutvikling, betydelig kundevekst og økt kundeaktivitet 

 
2. kvartal 2011 

 Resultat før skatt: 416 mill kroner (419 mill kroner) 

 Resultat etter skatt: 305 mill kroner (338 mill kroner) 

 Egenkapitalavkastning etter skatt 12,6 % (16,5 %) 

 Resultat pr egenkapitalbevis: 1,51 kroner (1,76 kroner) 

 Netto renteinntekter: 427 mill kroner (427 mill kroner) 

 Netto provisjons- og andre inntekter: 325 mill kroner (294 mill kroner) 

 Netto avkastning på finansielle investeringer: 73 mill kroner (172 mill kroner) 

 Driftskostnader: 396 mill kroner (423 mill kroner) 

 Nedskrivning på utlån: 13 mill kroner (51 mill kroner) 

(2. kvartal 2010 i parentes) 

 
1. halvår 2011 

 Resultat før skatt: 752 mill kroner (814 mill kroner) 

 Resultat etter skatt: 570 mill kroner (636 mill kroner) 

 Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,9 % (15,6 %) 

 Resultat pr egenkapitalbevis: 2,83 kroner (3,31 kroner) 

 Netto renteinntekter: 851 mill kroner (864 mill kroner) 

 Netto provisjons- og andre inntekter: 606 mill kroner (554 mill kroner) 

 Netto avkastning på finansielle investeringer: 201 mill kroner (251 mill kroner) 

 Driftskostnader: 842 mill kroner (735 mill kroner) 

 Nedskrivning på utlån: 64 mill kroner (120 mill kroner) 

 Utlånsvekst (inkl lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS) siste 12 

måneder: 14,5 % (6,0 %) 

 Innskuddsvekst siste 12 måneder: 15,8 % (3,1 %) 

 Kjernekapitaldekning: 10,0 % (9,1 %) 

 (1. halvår 2010 i parentes) 

 

 

Resultat 

Konsernets resultat før skatt ble 752 mill kroner 1. 

halvår 2011 mot 814 mill kroner 1. halvår 2010. 

Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjorde 11,9 % 

(15,6 %) 1. halvår 2011. Egenkapitalen er økt med 

ca 1,5 mrd kroner siste 12 mnd som følge av 

fusjonen med Kvinnherad Sparebank og tilbakeholdte 

overskudd. 

 

Netto renteinntekter ble 851 mill kroner 1. halvår 

2011, mot 864 mill kroner året før. Netto provisjons- 

og andre inntekter økte fra 554 mill kroner 1. halvår 

2010 til 606 mill kroner hittil i år. Avkastningen på 

finansielle investeringer ble 201 mill kroner 1. halvår 

2011 mot 251 mill kroner 1. halvår 2010. Fusjonen 

mellom Nordito AS og PBS AS ga en gevinst på 96 

mill kroner 2. Kvartal 2010.  

 

Driftskostnadene utgjorde 842 mill kroner 1. halvår 

2011, mot 735 mill kroner 1. halvår 2010. 1. halvår 

2010 ble det netto tilbakeført AFP-avsetninger på 68 

mill kroner. 1. halvår 2011 medførte endret 

pensjonsordning en kostnadsreduksjon på 71 mill 

kroner (hovedsakelig engangseffekter). En stor del 

av kostnadsveksten skyldes fusjonen med 

Kvinnherad Sparebank og økt aktivitet i 

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS. Den 

underliggende kostnadsveksten er ca 5 %. 

 

Nedskrivning på utlån ble 64 mill kroner 1. halvår 

2011, mot 120 mill kroner 1. halvår 2010. Den gode 

kredittkvaliteten både innen person- og 

bedriftsmarkedsområdet, har bidratt til moderate 

nedskrivninger på utlån. 

 

Isolert i 2. kvartal 2011 ble SpareBank 1 SR-Bank-

konsernets resultat før skatt 416 mill kroner mot  

419 mill kroner 2. kvartal 2010. Resultat etter skatt 

utgjorde 305 mill kroner (338 mill kroner) 2. kvartal 

2011, og ga en egenkapitalavkastning etter skatt på 

12,6 % (16,5 %). Lavere avkastning på finansielle 

investeringer oppveies av god utvikling i andre 

inntekter, pensjonsføringer og lave nedskrivninger på 

lån, og gir omtrent uendret resultat før skatt fra 

tilsvarende kvartal i fjor.  

 



 

Side 3 

Netto renteinntekter 

Konsernets netto renteinntekter 1. halvår 2011 var 

851 mill kroner (864 mill kroner). Netto 

renteinntekter må ses i sammenheng med 

provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS 

og Sparebank 1 Næringskreditt AS. Ved utgangen av 

1. halvår 2011 hadde banken overført 32,3 mrd 

kroner (25,6 mrd kroner) til disse selskapene, og 

provisjonsinntektene beløp seg til 51 mill kroner (96 

mill kroner). I sum er netto renteinntekter og 

provisjonsinntekter redusert med totalt 58 mill 

kroner sammenlignet med 1. halvår 2010. Marginene 

falt først og fremst i boliglånsmarkedet som følge av 

sterk konkurranse. Marginene var også negativt 

påvirket av forsinkelseseffekter ved renteendringer. 

 

Grafen nedenfor viser kvartalsvis utvikling i netto 

renteinntekter og provisjonsinntekter:  

 

 

 

Netto provisjons- og andre inntekter 

Netto provisjons- og andre inntekter utgjorde 606 

mill kroner 1. halvår 2011 (554 mill kroner).  

 

Netto provisjonsinntekter var 385 mill kroner (377 

mill kroner). Eksklusiv provisjonsinntekter fra 

SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 

Næringskreditt AS var økningen på 53 mill kroner 

sammenlignet med 1. halvår 2010. Økte inntekter fra 

tilrettelegging av prosjekter, som følge av god 

samhandling mellom SR-Markets og 

Bedriftsmarkedsdivisjonen, samt økte provisjoner fra 

forsikring og garantier forklarer i hovedsak denne 

inntektsveksten. 

 

Andre driftsinntekter ble 221 mill kroner (177 mill 

kroner) 1. halvår 2011. Dette er i all hovedsak 

inntekter fra eiendomsmegling. 

 

Netto avkastning på finansielle investeringer 

Netto avkastning på finansielle investeringer utgjorde 

201 mill kroner 1. halvår 2011 (251 mill kroner). Av 

dette utgjorde kurstap på verdipapir 19 mill kroner 

(kursgevinst på 62 mill kroner) og kursgevinster fra 

rente- og valutahandel 92 mill kroner (40 mill 

kroner). Videre utgjorde inntekter av eierinteresser 

109 mill kroner (103 mill kroner) og utbytte utgjorde 

19 mill kroner (46 mill kroner). 

 

Fusjonen mellom Nordito AS og PBS AS ga en 

resultateffekt 2. kvartal 2010 på totalt 96 mill kr, 

fordelt med 51 mill kroner i kursgevinster og 45 mill 

kroner i utbytte. 

 

Kurstap på verdipapir på 19 mill kroner 1. halvår 

2011 er fordelt med et kurstap på 5 mill kroner fra 

porteføljen av aksjer og egenkapitalbevis og et 

kurstap på 14 mill kroner fra renteporteføljen. 

Konsernet er ikke direkte eksponert mot europeisk 

eller amerikansk statsgjeld. 

 

Inntekter fra eierinteresser på 109 mill kroner 

omfatter hovedsakelig resultatandeler fra SpareBank 

1 Gruppen, BN Bank, SpareBank 1 Boligkreditt og 

Bank 1 Oslo. Resultatandelen i SpareBank 1 Gruppen 

var 50 mill kroner 1. halvår 2011. Resultatandelen i 

BN Bank ble 17 mill kroner. Videre inntektsføres 15 

mill kroner som følge av differanse mellom beregnet 

og bokført egenkapital i BN Bank. Resultatandelen i 

SpareBank 1 Boligkreditt utgjorde 15 mill kroner, 

SpareBank 1 Næringskreditt 3 mill kroner og Bank 1 

Oslo 9 mill kroner.  

 

Driftskostnader 

Konsernets driftskostnader utgjorde 842 mill kroner 

1. halvår 2011. Dette er en økning fra 735 mill 

kroner 1. halvår 2010. Personalkostnadene øker med 

58 mill kroner til 455 mill kroner, og de øvrige 

kostnadene øker med 49 mill kroner til 387 mill 

kroner. 

 

Både fjorårets og årets kostnader er påvirket av 

pensjonsføringer. 1. halvår i fjor ble det netto 

tilbakeført 68 mill kroner knyttet til AFP-avsetninger. 

1. halvår i år medførte endret pensjonsordning en 

kostnadsreduksjon på 71 mill kroner (i hovedsak 

engangseffekter).  

 

En stor del av konsernets kostnadsøkning kan 

tilskrives fusjonen med Kvinnherad Sparebank og 

økte kostnader i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS 

knyttet til oppkjøp og økt aktivitet. For øvrig gir også 

økt aktivitet i morbankens divisjoner utslag i 

kostnadsveksten. Den underliggende 

kostnadsveksten fra 1. halvår 2010 til 1. halvår 2011 

er ca 5 %.  
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Side 4 

Kostnadsprosenten for konsernet, målt som 

kostnader i prosent av inntekter, var 50,8 % (44,0 

%) 1. halvår 2011.  

 

Kredittrisiko og porteføljeutvikling 

Konsernets moderate risikoprofil er uendret. 

Markedsområdet preges av vedvarende høyt 
aktivitetsnivå og lav arbeidsledighet. Sammen med et 
kontinuerlig internt fokus på risikohåndtering  bidrar 
dette til at den gode kredittkvaliteten i porteføljen 
opprettholdes i tråd med konsernets overordnede 
målsetting. 
 
Kvaliteten i bedriftsmarkedsporteføljen er god. 
Porteføljens risikoprofil er styrket gjennom siste år 
ved at tilgangen på nye engasjement med lav 
risikoprofil har vært større enn avgangen samtidig 
som den eksisterende porteføljen har vært preget av 
en positiv utvikling.   
 
Kvaliteten i personmarkedsporteføljen er meget god. 
Utviklingen preges av vedvarende stabilitet der den 
lave risikoprofilen opprettholdes. Det innebærer at 
den betydelige utlånsveksten som har funnet sted 
over lengre tid ikke har forringet kredittkvaliteten. 
Det meste av porteføljen er sikret med pant i fast 
eiendom, og belåningsgraden er gjennomgående 
moderat sett opp mot sikkerhetsverdiene. Dette 
tilsier begrenset tapspotensial så lenge disse 
verdiene ikke forringes vesentlig. 

 

Nedskrivning på utlån og mislighold   

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån 

på 64 mill kroner 1. halvår 2011 (120 mill kroner). 

Dette tilsvarer nedskrivning i prosent av brutto utlån 

på 0,12 (0,25).  

 

Brutto misligholdte engasjement utgjorde 433 mill 

kroner ved utgangen av 1. halvår 2011, 

sammenlignet med 349 mill kroner på samme tid 

året før. Dette tilsvarer 0,40 % av brutto utlån (0,36 

%). Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjement 

utgjorde 888 mill kroner (976 mill kroner). Dette 

tilsvarer 0,82 % av brutto utlån (1,01 %). Summen 

av misligholdte lån og tapsutsatte engasjement 

utgjorde 1.321 mill kroner ved utgangen av 1. halvår 

2011, omtrent uendret fra 1.325 mill kroner ved 

utgangen av 1. halvår i fjor. Målt som andel av brutto 

utlån gir dette en reduksjon siste 12 mnd fra 1,37 % 

til 1,22 %.   

 

Avsetningsgraden for misligholdte og andre 

tapsutsatte engasjement var henholdsvis 31 % og 32 

% ved utgangen av 1. halvår 2011 (32 % og 28 %).  

Grafen nedenfor viser utviklingen i misligholdte lån, 

tapsutsatte engasjement og summen av dem i % av 

brutto utlån:  
 

 

  
 

Utlån til og innskudd fra kunder 

Brutto utlån utgjorde 140,2 mrd kroner (122,4 mrd 

kroner) ved utgangen av 1. halvår 2011, og økte 

med 14,5 % (6,0 %) siste 12 mnd. Utlånsvolumet 

inkluderer totalt 32,3 mrd kroner (25,6 mrd kroner) 

som er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og 

SpareBank 1 Næringskreditt AS. Gjennom fusjonen 

med Kvinnherad Sparebank 1. november 2010 ble 

konsernet tilført ca 4,0 mrd kroner i utlån.   

 

Konsernets personmarkedsutlån utgjorde 62,4 % 

(61,1 %) av totale utlån ved utgangen av 1. halvår 

2011. Følgende graf viser utviklingen i utlånsvekst 

for person- og bedriftsmarkedsdivisjonene: 

 

  
Innskudd fra kunder er økt med 15,8 % (3,1 %) det 

siste året til 65,0 mrd kroner (56,1 mrd kroner). 2,3 

mrd kroner av volumøkningen kan tilskrives fusjonen 

med Kvinnherad Sparebank. Innskudd fra 

bedriftsmarkedet utgjorde 51,7 % (51,0 %) av 

konsernets kundeinnskudd ved utgangen av 1. halvår 

2011.  
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Side 5 

I tillegg til ordinære kundeinnskudd hadde konsernet  

12,4 mrd kroner (11,3 mrd kroner) til forvaltning 

hovedsakelig gjennom SR-Forvaltning og ODIN-fond 

ved utgangen av 1. halvår 2011.  

 

Innskuddsdekningen, målt som innskudd i andel av 

brutto utlån, var 60,2 % (58,0 %) ved utgangen av 

1. halvår 2011. Ved utgangen av 1. halvår 2011 var 

Finanstilsynets likviditetsindikator 1 (viser andelen 

illikvide eiendeler finansiert med gjeld med løpetid 

over 1 år) 98,5 % (102,6 %) for morbanken og 98,4 

% (100,5 %) på konsolidert basis. 

 

Forretningsområdene 

Personmarkedsdivisjonen 

Personmarkedsdivisjonens bidrag før nedskrivninger 

på utlån var 386 mill kroner 1. halvår 2011. Den 

gode netto kundeveksten fortsetter med tilsvarende 

takt som i 2010. Utviklingen innenfor boliglån er 

fortsatt god som følge av høy aktivitet i markedet og 

konsernets sterke distribusjonsmodell. 

Nedskrivninger på utlån og andel misligholdte lån er 

fortsatt lave.  

 

Siste 12 måneder har divisjonen økt sine utlån med 

17,2 % samtidig som innskuddene økte med 13,7 %. 

Veksten kommer som resultat av generell 

markedsvekst, langsiktig satsing på kvalifisert 

rådgivning og en sterk merkevare. Korrigert for 

fusjonen med Kvinnherad Sparebank gjennomført 

regnskapsmessig i 4. kvartal 2010 er 12 måneders 

veksten i utlån 12,8 % og innskudd 8,2 %. 

 

Bidrag før nedskrivninger på utlån 1. halvår 2011 er 

27 mill kroner lavere enn 1. halvår 2010. 

Hovedårsaken er lavere utlånsmarginer som følge av 

sterk konkurranse.  

 

Sammenlignet med 1. halvår 2010 har antall solgte 

produkt økt med 17 %. Økningen er et resultat av 

konsernets satsing på bredderådgivning. SpareBank 

1 SR-Bank er blant de fremste i landet når det 

gjelder andel autoriserte finansrådgivere. For øvrig 

har et godt fungerende kundesenter gitt økt salg og 

servicenivå til kundene, særlig knyttet til 

skadeforsikring.  

 

Bedriftsmarkedsdivisjonen  

Bedriftsmarkedsdivisjonens bidrag før nedskrivninger 

på utlån ble 357 mill kroner 1. halvår 2011. Halvåret 

kjennetegnes av god utlåns- og innskuddsvekst, 

samt vekst i andre inntekter. Nedskrivninger på utlån 

og andel misligholdte lån er fortsatt lave. 

 

Til tross for høyere inntekter 1. halvår 2011 

sammenlignet med fjoråret, er divisjonens bidrag før 

nedskrivninger redusert med 7 mill kroner. 

Hovedårsakene er økning i personalkostnader som 

følge av nyansettelser, og lavere utlånsmarginer.  

 

Aktiviteten i næringslivet er god, og siste 12 

måneder har utlånsvolumet i divisjonen økt med 11,1 

% samtidig som innskuddene økte med 19,5 %. Det 

arbeides aktivt med breddesalg av konsernets 

produkter, og andre inntekter øker med 20 % 1. 

halvår 2011 sammenlignet med samme tid i fjor.  

 

Kvaliteten i porteføljen er god. Det ble i 1. halvår 

2011 bokført tap på 65 mill kroner sammenlignet 

med 76 mill kroner 1. halvår 2010.   

 

Kapitalmarkedsdivisjonen 

Divisjonen omfatter konsernets virksomhet innenfor 

verdipapir og kapitalforvaltning. 

 

Verdipapirvirksomheten er organisert i SR-Markets 

og omfatter kunde- og egenhandel med aksjer, 

rente- og valutainstrumenter, samt Corporate 

Finance tjenester. Kapitalforvaltning er organisert i 

eget datterselskap, SR-Forvaltning AS. 

 

SR-Markets hadde 1. halvår 2011 inntekter på 115 

mill kroner (103 mill kroner). Størstedelen av 

inntektene kommer fortsatt fra handel med rente- og 

valutainstrumenter. Corporate Finance avdelingen 

har tilrettelagt og gjennomført flere større prosjekt i 

løpet av 1. halvår 2011, og avdelingens inntekter er 

økt betydelig. 

 

Datterselskap 

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS 

Resultat før skatt 1. halvår 2011 utgjorde 36 mill 

kroner (26 mill kroner). Resultatforbedringen skyldes 

i hovedsak et godt eiendomsmarked samt høyere 

effektivitet i organisasjonen. 

 

2. kvartal 2011 ble det formidlet 2.056 eiendommer, 

mot 1.930 samme periode i fjor. 1. halvår 2011 har 

selskapet formidlet 3.851 eiendommer til en samlet 

verdi på ca 10,7 mrd kroner. Tilgangen på nye 

oppdrag er god og omtrent på nivå med fjoråret. 

Markedet er imidlertid preget av at få brukte boliger 

legges ut for salg. Det er god tilgang på nye 

boligprosjekter for salg, og interessen blant publikum 

er markert høyere enn på samme tid i fjor. Selskapet 

forventer en fortsatt positiv utvikling i boligmarkedet 

ut over i 2011. 

 



 

Side 6 

Aktiviteten i markedet for næringseiendom er 

markant høyere enn i samme periode i fjor, og det er 

betydelig økning i omsetning av næringsbygg, 

spesielt i Stavanger-regionen. Det forventes en 

ytterligere forbedring i  dette markedet ut over i året. 

Utviklingen innenfor forvaltning og drift av 

næringsbygg er også tilfredsstillende, med økende 

tilgang av kunder. 

 

Den sterke markedsposisjonen i Rogaland 

opprettholdes også i 2. kvartal 2011. Selskapet har 

befestet sin posisjon som den største 

meglervirksomheten i Vest-Agder. Etter en positiv 

utvikling er virksomheten i Bergen nå en viktig 

bidragsyter til selskapets resultater. Gjennom 

overtakelsen av EiendomsMegler 1 Sunnhordland AS 

ved årsskiftet har selskapet nå også kontor på Stord 

og i Kvinnherad. 

 

SpareBank 1 SR-Finans AS 

Selskapets hovedvirksomhet er leasingfinansiering 

for bedriftskunder og billån med salgspant til 

privatkunder.  

 

Resultat før nedskrivninger på utlån i 1. halvår 2011 

ble 49 mill kroner (58 mill kroner), mens resultat før 

skatt ble 41 mill kroner (32 mill kroner). Resultat før 

nedskrivninger er noe redusert, primært som følge av 

en reduksjon i netto renteinntekter på 7 mill kroner i 

forhold til 1. halvår i fjor. Selskapet foretok i 1. 

kvartal i år en vesentlig individuell nedskrivning på 

ett utlånsengasjement. Basert på nye objektive 

hendelser ble denne nedskrivningen reversert i 2. 

kvartal.  
 

Nysalget viser en positiv utvikling både innen leasing 

og billån. Både innen person- og bedriftsmarkedet 

var imidlertid inntektsbidraget noe lavere 1. halvår 

2011 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, 

primært som følge av lavere utlånsmarginer. 

 

Forvaltningskapitalen har hatt en stabil utvikling det 

siste året og var ved utgangen av 1. halvår 2011 på 

5.110 mill kroner (5.033 mill kroner). 

 

SR-Forvaltning AS 

SR-Forvaltning AS er et verdipapirforetak med 

konsesjon for aktiv forvaltning. Resultat før skatt for 

1. halvår 2011 ble 13 mill kroner (11 mill kroner). 

Selskapet forvaltet 6,4 mrd kroner ved utgangen av 

1. halvår 2011. Dette er en økning på ca 200 mill 

kroner fra nivået ved inngangen til året. 

 

 

 

SR-Investering AS  

SR-Investering AS har som formål å bidra til 

langsiktig verdiskaping gjennom investeringer i 

næringslivet i konsernets markedsområde. Selskapet 

investerer i private equity og bedrifter i SMB-

segmentet som trenger kapital til utvikling og vekst.  

Resultat før skatt var 13 mill kroner (1 mill kroner) 1. 

halvår 2011. Realisasjoner, sammen med 

verdistigning i porteføljen, forklarer resultatøkningen 

sammenlignet med fjoråret.  Pr 30. juni 2011 hadde 

SR-Investering AS samlede investeringer på 136 mill 

kroner og restkommiteringer knyttet til disse på 101 

mill kroner. 

SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 

Næringskreditt AS  

SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 

Næringskreditt AS har konsesjoner som 

kredittforetak og utsteder obligasjoner med 

fortrinnsrett (OMF) i hhv boliglåns- og 

næringseiendomsporteføljer overført fra eierbankene. 

Selskapene eies av sparebanker som inngår i 

SpareBank 1-alliansen og bidrar til å sikre 

eierbankene stabil og langsiktig finansiering til 

konkurransedyktige priser. 

 

SpareBank 1 Boligkreditt AS hadde ved utgangen av 

1. halvår 2011 et samlet utlånsvolum på 104,5 mrd 

kroner, hvorav 32,1 mrd kroner var boliglån overført 

fra SpareBank 1 SR-Bank. Bankens eierandel i 

selskapet er 28,6 % og oppdateres årlig i samsvar 

med andel overført volum ved årsskiftet. 

 

SpareBank 1 Næringskreditt AS hadde ved utgangen 

av 1. halvår 2011 et samlet utlånsvolum på 8,3 mrd 

kroner, hvorav 0,2 mrd kroner var lån overført fra 

SpareBank 1 SR-Bank. Bankens eierandel i selskapet 

er 30,7 %. 

 

Kapitalanskaffelse 

Statsgjeldskrisen i enkelte land i euro-området, 

svakere vekst i amerikansk økonomi og nedgradering 

av amerikansk statsgjeld har igjen ført til uro i de 

internasjonale finansmarkedene. Rentene på 

statsobligasjoner i flere euro-land har fortsatt å stige 

til tross for omfattende låne- og 

stabilitetsprogrammer. Denne usikkerheten, sammen 

med tilpasninger til nye regulatoriske krav (Basel 

III), har bidratt til at markedet generelt krever et 

høyere risikopåslag nå enn ved starten av året. I 

likhet med andre banker ligger SpareBank 1 SR-

Banks innlånskostnader for senior langsiktig 

finansiering på et vesentlig høyere nivå nå enn før 

finanskrisen. SpareBank 1 SR-Bank har i likhet med 
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de fleste større banker intensivert fokuset på 

tilpasning til nye regulatoriske krav ved å oppta mer 

langsiktig finansiering og øke beholdningen av meget 

likvide aktiva. 

 

Et viktig instrument for langsiktig innlåning er 

utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 

Obligasjonene utstedes av SpareBank 1 Alliansens 

felleseide selskaper SpareBank 1 Boligkreditt AS og 

SpareBank 1 Næringskreditt AS, hvor 

obligasjonseierne gis sikkerhet i kredittforetakenes 

porteføljer av henholdsvis bolig- og 

næringseiendomslån. SpareBank 1 SR-Bank har i det 

vesentlige dekket sitt finansieringsbehov hittil i år 

gjennom salg av låneporteføljer til disse selskapene. 

SpareBank 1 Næringskreditt AS gjennomførte i 2. 

kvartal 2011 sin første obligasjonsutsedelse i det 

norske markedet, noe som bidrar til ytterligere 

styrking og diversifisering av konsernets 

finansieringssammensetning. I årene framover tar 

SpareBank 1 SR-Bank sikte på å dekke en stor andel 

av det langsiktige innlånsbehovet gjennom utstedelse 

av obligasjoner med fortrinnsrett fra de to 

kredittforetakene. 

 

Likviditetssituasjon ved utgangen av juni 2011 var 

god. Gjennomsnittlig restløpetid på porteføljen av 

utestående senior obligasjonsgjeld var på samme 

tidspunkt 2,96 år. SpareBank 1 SR-Bank tilstreber en 

god og jevn forfallsstruktur for innlån og vektlegger å 

ha gode relasjoner til et stort antall norske og 

internasjonale investorer og banker. 

Likviditetsbufferen for SpareBank 1 SR-Bank var 18,5 

mrd kroner ved utgangen av 2. kvartal 2011. 

 

Kapitaldekning  

Kjernekapitaldekningen ved utgangen av 2. kvartal 

2011 var 10,0 % for konsernet. 

Kjernekapitaldekningen var 10,2 % ved utgangen av 

2010 og 9,1 % ved utgangen av 2. kvartal 2010.  

 

Myndighetene vedtok høsten 2009 å utsette endelig 

overgang til IRB-regelverket fra 1. januar 2010 til 1. 

januar 2012. Overgangsregelen som sier at 

kapitalkravet ved bruk av interne metoder ikke kan 

bli mindre enn 80 % av kapitalkravet etter Basel I 

("Basel I-gulvet") er nylig foreslått videreført ut 

2015. Uten overgangsregelen ville 

kjernekapitaldekningen ved utgangen av 1. halvår 

2011 vært 10,8 %.  

 

Det er foretatt forenklet revisorkontroll av  

resultatregnskap og balanse for SpareBank 1 SR-

Bank og konsernet pr 30. juni 2011. I samsvar med 

regelverket er 50 % av resultatet hittil i år inkludert i 

kapitaldekningen. Det er ikke foretatt forenklet 

revisorkontroll av delårsrapporteringen for øvrig. 

 

Bankens egenkapitalbevis 

Kursen på bankens egenkapitalbevis (ROGG) falt fra 

kr 57,00 ved årsskiftet til kr 51,50 pr 30. juni 2011. 

Dette tilsvarte en nedgang på 9,6 % mens 

hovedindeksen på Oslo Børs i samme periode falt 

med 4,2 %. Omsetningen av bankens 

egenkapitalbevis i 2. kvartal 2011 tilsvarte 3,3 % 

(3,7 %) av antall utstedte bevis.  

 

Det var 11.988 (12.141) eiere av bankens 

egenkapitalbevis ved utgangen av 2. kvartal 2011. 

Andelen eid av selskap og personer i utlandet var 

10,6 % (7,6 %), mens 45,8 % (46,7 %) var 

hjemmehørende i Rogaland, Agder-fylkene og 

Hordaland. De 20 største eierne eide til sammen 40,2 

% (38,5 %) av bevisene ved utgangen av 2. kvartal 

2011. Bankens egenbeholdning utgjorde 133.248 

bevis. 

  

Følgende tabell gir en oversikt over de 20 største 

eierne av SpareBank 1 SR-Banks egenkapitalbevis pr 

30. juni 2011: 

 
 Antall Andel 

Gjensidige Forsikring 20.713.065 16,3% 

SpareBank 1-stiftinga 

Kvinnherad 

6.069.934 4,8% 

Odin Norge 3.209.372 2,5% 

Odin Norden 3.059.453 2,4% 

Clipper AS 1.685.357 1,3% 

Frank Mohn AS 1.666.142 1,3% 

Trygve Stangeland dødsbo 1.632.048 1,3% 

JPMorgan Chase Bank, U.K. 1.598.223 1,3% 

State Street Bank and Trust, 

U.S.A. 

1.295.435 1,0% 

SHB Stockholm Clients Account, 

Sverige 

1.229.732 1,0% 

Trygves Holding AS 1.070.939 0,8% 

Varma Mutual Pension 

Insurance, Finland 

1.062.534 0,8% 

Fidelity Low-Priced Stock Fund, 

U.S.A. 

1.061.327 0,8% 

Køhlergruppen AS 1.000.000 0,8% 

Bank of New York, U.S.A. 977.993 0,8% 

Westco AS 885.352 0,7% 

Forsand kommune 769.230 0,6% 

Tveteraas Finans AS 722.000 0,6% 

Bjergsted Investering AS 720.055 0,6% 

Solvang Shipping AS 701.034 0,6% 

Sum 20 største 51.129.225 40,2% 
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Ansatte i konsernet eide 3,5 % av 

egenkapitalbevisene ved utgangen av 2. kvartal 

2011. 

 

Regnskapsprinsipper 

SpareBank 1 SR-Bank utarbeider sitt selskaps- og 

konsernregnskap i henhold til IFRS regelverket. Pr 

30. juni 2011 viser IFRS konsernregnskapet et 

resultat etter skatt på 570 mill kroner og IFRS 

selskapsregnskapet et resultat på 604 mill kroner 

etter skatt. De fleste poster blir behandlet likt i 

selskaps- og konsernregnskapet, men med en 

vesentlig forskjell. I konsernresultatet blir 

datterselskaper konsolidert inn, mens tilknyttede 

selskaper blir tatt inn etter egenkapitalmetoden. 

Dette er samme praksis som tidligere ble benyttet i 

både selskaps- og konsernregnskapet etter NGR 

regelverket. I IFRS selskapsregnskapet er det 

imidlertid ikke tillatt å bruke egenkapitalmetoden. 

Her må disse eierandelene vurderes til kostpris. 

Utbetalt utbytte fra bankens datterselskap samt 

SpareBank 1 Gruppen og øvrige tilknyttede selskap 

inntektsføres i selskapsregnskapet. Det er 

selskapsresultatet pr 31. desember 2011 som er 

utgangspunkt for resultatdisponeringen. 

 

Det vises til note 1 for nærmere beskrivelse av 

anvendte regnskapsprinsipper i selskaps- og 

konsernregnskapet. Konsernet følger de samme 

regnskapsprinsipper i delårsregnskapene som i 

årsregnskapet. 

 

Utsikter  

Norsk økonomi er robust og norske banker står godt 

rustet til å håndtere pågående markedsuro.  

Risikopåslagene for statsobligasjoner i flere 

europeiske land er svært høye som følge av 

usikkerhet om deres evne til å betjene statsgjelden 

framover. Nedgraderingen av amerikansk statsgjeld i 

august har ytterligere bidratt til økte risikopåslag for 

banksektoren i Europa. Uro i europeisk banksektor 

kan smitte over på Norge via det norske 

banksystemets behov for å låne internasjonalt. 

  

Det forventes fortsatt sterk konkurranse på de 

tradisjonelle produktområdene innskudd og utlån. 

Innlånskostnadene forventes å øke i de nærmeste 

kvartalene grunnet den internasjonale uroen. De økte 

innlånskostnadene vil ventelig føre til økte 

utlånsrenter mot markedet. Konsernet har god 

likviditet og er godt rustet for framtidig vekst 

gjennom effektiv drift og solide inntekter fra andre 

produkt- og tjenesteområder.  

 

Det legges til grunn en fortsatt positiv utvikling for 

regionens nærings- og befolkningsutvikling med 

vedvarende lav arbeidsledighet. Gjennom høy 

kundetilfredshet har SpareBank 1 SR-Bank et godt 

utgangspunkt til å ytterligere styrke sin 

markedsposisjon. Det forventes en fortsatt god 

utvikling i forretningsområdene framover. 

Kredittkvaliteten i konsernets utlånsporteføljer er 

god, og mislighold og nedskrivninger av utlån 

forventes å forbli lave inneværende år. 

  

Finansdepartementet ga 21. juni tillatelse til at 

SpareBank 1 SR-Bank kan omdannes fra sparebank 

til allmennaksjeselskap (”aksjesparebank”) samt 

opprette sparebankstiftelse på nærmere angitte 

vilkår. Finansdepartementet har i vurderingen av 

søknaden lagt avgjørende vekt på SpareBank 1 SR-

Banks kommersielle og næringspolitiske vurderinger 

og ønske om å kunne innhente framtidig kapital i 

aksjemarkedet. Det tas sikte på at omdanningen 

gjennomføres i 2011 og at første noteringsdag på 

Oslo Børs, som SpareBank 1 SR-Bank ASA, blir 2. 

januar 2012.  
 

Stavanger, 9. august 2011 

Styret for SpareBank 1 SR-Bank 
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ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 

Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2011 er 

utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et 

rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som 

helhet. 

  

Vi erklærer også at kvartalsrapporten for 2. kvartal 2011 gir en rettvisende oversikt over utviklingen, 

resultatet og stillingen til selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale 

risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står overfor. 

 

 

 

Stavanger, 9. august 2011 

I styret for SpareBank 1 SR-Bank 

 

 

 

 

Kristian Eidesvik  Gunn-Jane Håland   Birthe Cecilie Lepsøe 

(Styreleder)   (Nestleder) 

 

 

 

Elin Rødder Gundersen Sally Lund-Andersen   Einar Risa                 

(Ansattes representant) 

 

 

 

Mari Rege Erling Øverland    Erik Edvard Tønnesen 

  

 

 

 

Arne Austreid    

(Administrerende direktør) 
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